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Cereri Mărci publicate în data de 24.10.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06728

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/10/2016 STEFAN-PETRICA LUNGU

Denumire
Marcă
(540)
VIGO

2 M 2016 06871

17/10/2016 S.C. LUGERA & MAKLER S.R.L.

IF YOU'RE GONNA DO IT, DO IT
WITH US!

3 M 2016 06948

17/10/2016 S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L.

PROPOMER

4 M 2016 06949

17/10/2016 S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L.

APICCOLO - start sanatos !

5 M 2016 06950

17/10/2016 S.C. OLTINA IMPEX PROD COM
S.R.L.

Oltina

6 M 2016 06951

17/10/2016 NAZER WASIM

MASAYA DECORATIONS

7 M 2016 06953

17/10/2016 PASCUT MARIUS RARES

cariere juridice

8 M 2016 06954

17/10/2016 AASSAR ABDUL-JABER

VOLTECH energy dă start
viitorului

9 M 2016 06955

17/10/2016 ANDRONE ELENA CRISTINA

FUSION FIT

10 M 2016 06956

17/10/2016 S.C. VEDCRIS SERVPRODCOM
S.R.L.

ALBINA GOSPODINA

11 M 2016 06958

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

stilIMapp

12 M 2016 06959

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Teatrelli

13 M 2016 06960

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

stilIMapp

14 M 2016 06961

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

stilIMapp Bucharest

15 M 2016 06962

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Teatrelli

16 M 2016 06963

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

stilIMapp Bucharest
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 06964

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Denumire
Marcă
(540)
Teatrelli thetare, music & more

18 M 2016 06965

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CREART CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

19 M 2016 06966

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

creart Centrul de Creaţie, Artă şi
Tradiţie al Municipiului Bucureşti

20 M 2016 06968

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Poveşti de Bucureşti

21 M 2016 06970

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

creart

22 M 2016 06972

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CreArT

23 M 2016 06973

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CreArt

24 M 2016 06975

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CREART

25 M 2016 06977

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

creart

26 M 2016 06978

17/10/2016 CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

creart - Creaţie, Artă şi Tradiţie
Bucureşti

27 M 2016 06979

17/10/2016 AMICII SALVAMONT

Amicii Salvamont Braşov

28 M 2016 06980

17/10/2016 OIL DP S.R.L.

OIL DP

29 M 2016 06981

17/10/2016 S.C. ADVANCED STRUCTURAL
DESIGN S.R.L.

Advanced Structural Design

30 M 2016 06983

17/10/2016 IMBREA PAUL

Formaţia Belcanto

31 M 2016 06984

17/10/2016 UNITATEA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
JUDEŢUL ARAD

PODGORIA ARADULUI

32 M 2016 06985

17/10/2016 UNITATEA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
JUDEŢUL ARAD

ŢARA ZĂRANDULUI
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
33 M 2016 06986

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/10/2016 HOPE SECURITY S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
HOPE SECURITY

34 M 2016 06987

17/10/2016 NATIONAL PAINTS FACTORIES
CO.

NUMIX

35 M 2016 06988

17/10/2016 Ipsen Pharma S.A.S.

smikactiv

36 M 2016 06989

17/10/2016 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

G Grand VIP STUDIOS

37 M 2016 06990

17/10/2016 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

Grand ULTRA

38 M 2016 06991

17/10/2016 BALAN EMIL-ALEXANDRU

AMANET MILLION FRANCIZĂ

39 M 2016 06992

17/10/2016 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

EYE FI CAFÉ BAR

40 M 2016 06993

17/10/2016 BACUIANI PETRUT

FORMATIA VOCAL INSTRUMENTALA FARMEC
CONSTANTA

41 M 2016 06994

17/10/2016 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

Grand Unlimited

42 M 2016 06995

17/10/2016 S.C. COTNARI S.A.

COTNARI - DEALUL CĂTĂLINA

43 M 2016 06996

17/10/2016 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

Unlimited Cinema

44 M 2016 06997

17/10/2016 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

Cinema Unlimited

45 M 2016 06998

17/10/2016 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

Unlimited Card

46 M 2016 06999

17/10/2016 BALKAN VENTURE PARTNERS
S.R.L.

UNT DE SHEA
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(210) M 2016 06728
(151) 17/10/2016
(732) STEFAN-PETRICA LUNGU, Str.
Mihai Eminescu, nr. 10, sc. B, et. 3,
ap. 12, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06871
(151) 17/10/2016
(732) S.C. LUGERA & MAKLER S.R.L.,
Str. Vulturilor nr. 98, parter, et. 1, 3 şi
4, sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

VIGO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Cipsuri din fructe; cipsuri de mere;
chipsuri de legume; chipsuri; chips-uri;
chipsuri de soia; chipsuri de banane; chipsuri
(cartofi prăjiţi); chipsuri din yucca; chipsuri
din manioc; chipsuri de varză creaţă; chipsuri
de cartofi cu conţinut redus de grăsime; fulgi
de cartofi; fulgi de mere; fulgi de cocos; fulgi
de kiwi; sucuri de legume pentru gătit.
32 Sucuri; sucuri carbogazoase; sucuri de
fructe gazoase; sucuri de legume (băuturi);
amestec de sucuri de fructe; sucuri de fructe
utilizate ca băuturi; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice); băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de fructe; băuturi nealcoolice
care conţin sucuri de legume; băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe;
băuturi constând dintr-un amestec de fructe şi
sucuri de legume; siropuri pentru băuturi;
siropuri de fructe; siropuri pentru limonadă;
siropuri pentru prepararea băuturilor
racoritoare; siropuri pentru preparat ape
minerale aromatizate; siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice.

IF YOU'RE GONNA DO IT, DO IT
WITH US!
(591) Culori revendicate:fuchsia, negru
(531) Clasificare Viena:241701; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; asistenţă în
managementul afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; managementul
afacerilor şi consultanţă de organizare;
marketing; studii de marketing; publicitate
online pe o reţea de computere; servicii
extemalizate (asistenţă în afaceri); consultanţă
în domeniul managementului personalului;
recrutarea personalului; testarea psihologică
pentru selectarea personalului; servicii de
relocare personal; servicii de relocare pentru
afaceri; servicii de muncă temporară; servicii
de outplacement; servicii pentru găsirea unui
loc de muncă în cazul concedierii angajaţilor;
asistenţă în programe de disponibilizare
personal; consiliere şi informare a forţei de
muncă; mediere pe piaţa muncii internă şi
internaţională; servicii de payroll (lucrări de
birou); servicii de calcul al impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
colocviilor, conferinţelor, congreselor,
workshop-urilor şi seminariilor; informaţii
referitoare la educaţie, examinări
educaţionale; servicii educaţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06966
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06965
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

creart Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie
al Municipiului Bucureşti

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb,
albastru, portocaliu

CREART CENTRUL DE CREATIE,
ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

(531) Clasificare Viena:090109; 260409;
270501; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 17.10.2016

listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 06948
(151) 17/10/2016
(732) S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L., Şos.
Giurgiului nr. 290 E, judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA
(740) ALACARTE IP S.R.L., Aleea Feteşti,
Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26, sector 3
Bucureşti
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06949
(151) 17/10/2016
(732) S.C. APICOLA PASTORAL
G E O R G E S C U S.R.L. , Şo s .
Giurgiului nr. 290 E, judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA
(740) ALACARTE IP S.R.L., Aleea Feteşti,
Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26, sector 3
Bucureşti

PROPOMER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga

(540)
APICCOLO - start sanatos !
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
6
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31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06950
(151) 17/10/2016
(732) S.C. OLTINA IMPEX PROD COM
S.R.L., Str. Socului nr. 20A, judeţul
Prahova, 106300, URLAŢI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Oltina
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:090110; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
7
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vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile.
41 Organizare de evenimente recreative;
organizare de evenimente muzicale;
organizare de evenimente pentru divertisment;
organizare de evenimente de ceremonie;
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale; organizare de
evenimente în scopuri culturale; servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment; organizare de
divertisment pentru nunţi; organizare de
petreceri; servicii de planificare de petreceri;
disc jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale; servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naştere; servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale.

(210) M 2016 06951
(151) 17/10/2016
(732) NAZER WASIM, Str. Sf. Gheorghe
nr. 28A, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

MASAYA DECORATIONS

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:250110; 250113;
250725; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ornamente murale (textile); textile pentru
perete; decoraţiuni pentru pereţi din materiale
textile; huse acoperitoare realizate din
materiale textile pentru mobilier; huse textile
pentru mobilier (largi); draperii textile;
materiale textile pentru perdele; perdele din
materiale textile; draperii din materiale textile
gata confecţionate.
35 Publicitate; publicitate online; promovarea
afacerii (publicitate); publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
administraţie comercială; furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile; servicii de
8
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dezvoltare de software pentru terţi; servicii de
personalizare de software; design şi dezvoltare
de software; proiectare de software; scriere şi
actualizare de software de calculator;
proiectare la comandă de pachete de software;
software ca serviciu (SaaS); servicii de
consultanţă pentru software; consultanţă în
domeniul software-ului de securitate;
proiectare, creare şi programare de pagini
web; servicii de proiectare şi programare
informatică; digitalizarea documentelor
(scanare); găzduire de software destinat
utilizării la gestionarea bibliotecilor; furnizare
de servicii de aplicaţii informatice (ASP), şi
anume găzduire de aplicaţii software de
calculator pentru terţi.
45 Servicii juridice; cercetări juridice;
consiliere juridică; compilare de informaţii
juridice; servicii de informaţii juridice;
furnizarea de informaţii juridice; servicii de
consultanţă juridică; intermediere în proceduri
juridice; pregătirea de rapoarte juridice;
consultanţă pentru afaceri juridice personale;
furnizare de informaţii în domeniul juridic;
servicii de cercetare de informaţii juridice;
servicii de pregătire a documentelor juridice;
consultanţă oferită de experţi pentru
problemele juridice; licenţierea de baze de
date (servicii juridice); servicii juridice legate
de drepturile de proprietate intelectuală;
furnizarea de informaţii cu privire la servicii
juridice; acordare de licenţe pentru software de
calculator (servicii juridice); acordare de
licenţe pentru programe de calculator (servicii
juridice); servicii de informare, consultative şi
de consultanţă referitoare la probleme juridice;
gestionarea şi exploatarea drepturilor de
proprietate industrială şi a drepturilor de autor,
prin licenţiere în folosul altor persoane
(servicii juridice).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06953
(151) 17/10/2016
(732) PASCUT MARIUS RARES, Str.
Bucureşti nr. 80, ap. 12, judeţul Cluj,
400613, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
cariere juridice
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială;
recrutare de personal; servicii de recrutare;
publicitate pentru recrutare de personal;
servicii de consultanţă în recrutare; servicii de
intermediere de recrutare de personal; servicii
de recrutare pentru personal de asistenţă la
birou; consultanţă în domeniul recrutării de
asistenţi în domeniul juridic; pregătire de
anunţuri publicitare; plasarea de anunţuri
publicitare pentru terţi; realizare de anunţuri
publicitare pentru terţi; compilare de anunţuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
Internet; plasarea forţei de muncă; recrutare şi
plasare a forţei de muncă; servicii de potrivire
la un loc de muncă; servicii de consiliere şi
consultanţă privind plasarea forţei de muncă;
servicii de recrutare a personalului şi agenţii
de ocupare a forţei de muncă; servicii de
agenţii de ocupare a forţei de muncă pentru
personalul care ocupă posturi generale
administrative; anunţuri clasificate; difuzare
de anunţuri; difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale; difuzare de anunţuri
publicitare; producţie de material publicitar şi
anunţuri publicitare; compilare de anunţuri
publicitare pentru utilizare pe Internet.
42 Dezvoltare software, programare şi
implementare; servicii de găzduire, software
ca şi serviciu şi închiriere de software;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
baze de date electronice; creare de software;
9
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de aer condiţionat; întreţinerea sistemelor
electronice şi de aer condiţionat; readaptare a
instalaţiilor de aer condiţionat din clădiri
(reparaţii); servicii de curăţare a aparatelor de
aer condiţionat; servicii de etanşare a găurilor
de ventilaţie pentru aer condiţionat; reparaţii
sau întreţinere de aparate de aer condiţionat
(pentru uz industrial); instalare de aparate de
aer condiţionat destinate utilizării în camere
curate; instalare şi întreţinere de instalaţii
fotovoltaice; instalare de celule şi module
fotovoltaice; întreţinere, reparare şi
recondiţionare de aparate şi instalaţii
fotovoltaice.
42 Proiectare şi dezvoltare de sisteme pentru
generarea de energie regenerabilă; proiectare
şi dezvoltare de sisteme fotovoltaice.

(210) M 2016 06954
(151) 17/10/2016
(732) AASSAR ABDUL-JABER, Str.
Cremenita nr. 8, bl. D, sc. A, et. 7, ap.
55, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

VOLTECH energy dă start viitorului
(591) Culori revendicate:albastru,
negru, alb

roşu,

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270512; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Lucrări de instalaţii sanitare; întreţinere de
instalaţii sanitare; reparare de instalaţii
sanitare; lucrări de instalaţii sanitare şi
instalare de apă şi de gaz; lucrări de construcţii
subterane legate de instalaţi sanitare; servicii
de instalaţii sanitare şi montare de geamuri;
instalarea aparatelor de încălzire; instalare de
încălzire centrală; instalare de aparate de
încălzire; reparare de aparate de încălzire;
instalare de sisteme de încălzire solară;
întreţinere şi reparaţii de instalaţii de încălzire;
readaptare a instalaţiilor de încălzire din
clădiri (reparaţii); instalare de aparate de
încălzire şi de răcire; recondiţionarea
instalaţiilor de aer condiţionat; instalare de
aparate de aer condiţionat; reparare de aparate
10
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(210) M 2016 06955
(151) 17/10/2016
(732) ANDRONE ELENA CRISTINA,
Cartierul Episcopiei bl. H2, et. 7, ap.
28, judeţul Buzău, , BUZĂU
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 06956
(151) 17/10/2016
(732) S.C. VEDCRIS SERVPRODCOM
S.R.L., Str. Bucovina nr. 10, bl. 21-18,
sc. 1, ap. 12, judeţul Dolj, , CRAIOVA
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)
FUSION FIT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

ALBINA GOSPODINA
(591) Culori revendicate:violet, verde,
galben, negru, albastru, maro
(531) Clasificare Viena:031304; 270501;
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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06958
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
stilIMapp

(210) M 2016 06960
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

stilIMapp
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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 06959
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Teatrelli
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 06961
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
stilIMapp Bucharest

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06963
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

stilIMapp Bucharest

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu

(210) M 2016 06962
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.
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.

Teatrelli
(591) Culori revendicate:magenta
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06964
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Teatrelli thetare, music & more

(210) M 2016 06970
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
creart

(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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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 06968
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06983
(151) 17/10/2016
(732) IMBREA PAUL, Str. Mihai Viteazu
nr. 56, bl. 1, sc. C, ap. 60, jud. Neamţ,
, PIATRA NEAMŢ ROMANIA
(540)

Poveşti de Bucureşti

Formaţia Belcanto

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06984
(151) 17/10/2016
(732) U N I T A T E A
ADMINISTRATIV-TERITORIAL
Ă JUDEŢUL ARAD, Str. Corneliu
Coposu nr. 22, jud. Arad, , ARAD
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06986
(151) 17/10/2016
(732) HOPE SECURITY S.R.L., Bd.
Basarabia nr. 83, bl. MR1, sc. 1, ap.
25, sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

PODGORIA ARADULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive sl culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

HOPE SECURITY

(210) M 2016 06985
(151) 17/10/2016
(732) U N I T A T E A
ADMINISTRATIV-TERITORIAL
Ă JUDEŢUL ARAD, Str. Corneliu
Coposu nr. 22, jud. Arad, , ARAD
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:030701; 030719;
240109; 240113; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ŢARA ZĂRANDULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive sl culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06987
(151) 17/10/2016
(732) NATIONAL PAINTS FACTORIES
CO., P.O. Box 533, 11592,
ABU-ALANDA IORDANIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 06988
(151) 17/10/2016
(732) Ipsen Pharma S.A.S., 65 quai
Georges Gorse, 92100,
BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANTA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)

NUMIX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele (toate tipurilr de
vopsele); produse pentru prevenirea coroziunii
şi a deteriorării lemnului; materiale pentru
vopsit; mordanţi; răşini naturale în stare brută;
metale sub formă de folie saupulbere pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

smikactiv
(591) Culori revendicate:albastru,
galben, portocaliu, alb

cyan,

(531) Clasificare Viena:010302; 250119;
260207; 261101; 270502; 290114;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; produse alimentare
dietetice pentru uz medical; substanţe adaptate
pentru uz medical; alimente pentru bebeluşi;
preparate bacteriene probiotice pentru uz
medical; suplimente alimentare; suplimente
nutritive; plasturi.

˜˜˜˜˜˜˜

16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 17.10.2016

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 06989
(151) 17/10/2016
(732) BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
cam. 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06990
(151) 17/10/2016
(732) BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
cam. 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Grand ULTRA

G Grand VIP STUDIOS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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managementului afacerilor privind
francizarea; furnizare de servicii de consiliere
în domeniul afacerilor privind francizarea.
36 Împrumuturi financiare pe bază de garanţii;
intermediere de împrumuturi pe bază de
garanţii; furnizare de împrumuturi financiare
pe bază de garanţii; garanţii referitoare la
împrumuturi; acordare de împrumuturi contra
garanţii; acordare de împrumuturi cu garanţie;
servicii de consiliere în materie de şi obţinere
de împrumuturi; servicii de finanţare şi
împrumut; servicii de împrumuturi de bani;
consultanţă privind acordarea de împrumuturi;
servicii de împrumut pentru consumatori;
evaluare de bunuri mobile.

(210) M 2016 06991
(151) 17/10/2016
(732) BALAN EMIL-ALEXANDRU, Str.
Berzei nr. 4bis, mansardă, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

AMANET MILLION FRANCIZĂ
(591) Culori revendicate:negru, galben auriu,
albastru
(531) Clasificare Viena:010105; 010125;
260105; 270501; 270503; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate online; promovarea
afacerii (publicitate); publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
furnizare de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site; administrarea afacerilor
în sistem de franciză; asistenţă comercială
privind sistemul de franciză; consiliere în
afaceri privind francizarea; servicii de
consiliere în afaceri privind francizarea;
servicii consultative în domeniul
18
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servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 06992
(151) 17/10/2016
(732) BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
cam. 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06993
(151) 17/10/2016
(732) BACUIANI PETRUT, Str. Livezilor
nr. 65, jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

EYE FI CAFÉ BAR

FORMATIA VOCAL INSTRUMENTALA FARMEC
CONSTANTA

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 260725;
270501; 270509; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale; divertisment muzical
oferit de către formaţi vocale; servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale; servicii de formare cu privire la
exprimarea vocală (instruire); servicii de
divertisment sub formă de spectacole susţinute
de o formaţie care cântă muzică vocală;
prezentare de spectacole în direct susţinute de
o formaţie muzicală; servicii de divertisment
sub formă de spectacole susţinute de o
formaţie muzicală.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06994
(151) 17/10/2016
(732) BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
cam. 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06995
(151) 17/10/2016
(732) S.C. COTNARI S.A., Judeţul Iaşi,
707120, COTNARI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

(540)

Grand Unlimited
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

COTNARI - DEALUL CĂTĂLINA
(591) Culori
negru

revendicate:galben,

verde,

(531) Clasificare Viena:250119; 260207;
260404; 261113; 261325; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06996
(151) 17/10/2016
(732) BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
cam. 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06997
(151) 17/10/2016
(732) BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
cam. 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
Unlimited Cinema

Cinema Unlimited

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06998
(151) 17/10/2016
(732) BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
cam. 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA

acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(540)

(210) M 2016 06999
(151) 17/10/2016
(732) BALKAN VENTURE PARTNERS
S.R.L., Str. Lehliu nr. 12-20, etaj 1,
camera 11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI
(540)
UNT DE SHEA

˜˜˜˜˜˜˜

Unlimited Card
(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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06972
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06973
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

CreArT

CreArt

(591) Culori revendicate:magenta

(591) Culori revendicate:magenta

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290101;

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290101;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06975
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06977
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

CREART

creart
(591) Culori revendicate:roşu,
portocaliu

(591) Culori revendicate:magenta
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;

albastru,

(531) Clasificare Viena:090109; 260409;
270501; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06978
(151) 17/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06979
(151) 17/10/2016
(732) AMICII SALVAMONT, Str. George
Moroianu nr. 387, Judeţul Braşov, ,
SĂCELE ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)
(540)

creart - Creaţie, Artă şi Tradiţie
Bucureşti
(591) Culori revendicate:magenta
Amicii Salvamont Braşov
(531) Clasificare Viena:270501; 290105;
(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
albastru, negru
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
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.

(531) Clasificare Viena:011503; 260116;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; transport de pasageri; organizare
de călătorii şi expediţii; escortarea călătorilor;
însoţirea călătorilor; organizarea de croaziere
şi tururi; rezervări de transport; rezervări de
turism; salvare (transport).
41 Instruirea salvatorilor montani; pregătire
pentru activităţi de salvare montană;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.
organizarea de cursuri, ateliere, seminarii,
mese rotunde cu tematică montană sau conexe
(activităţi sportive); servicii de camping

˜˜˜˜˜˜˜
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(distracţii); organizarea competiţiilor sportive;
antrenament/instruire cu specific montan şi de
alpinism; susţinerea antramentelor de sport şi
fitness; servicii de sport pentru campare;
servicii de instruire; închirierea
echipamentelor sportive pentru alpinism şi
călătorii, excursii montane, cu excepţia
vehiculelor; furnizarea articolelor de recreere;
servicii ale instructorilor personali; parcuri de
distracţii; servicii de tabere sportive;
drumeţii/excursii montane pentru adulţi şi
copii (divertisment); alpinism, escaladări,
căţărare (divertisment); orientare turistică;
alergare montană; mountain bike; schi,
snowbord, sporturi de iarna, în general;
derulare de programe proprii sau în parteneriat
cu autorităţile publice în domeniul montan
(divertisment).

(210) M 2016 06980
(151) 17/10/2016
(732) O I L
DP
S.R.L.,
Str.
Bucureşti-Târgovişte nr. 99, Judeţul
Dâmboviţa, , BALENI ROMANI
ROMANIA
(540)

OIL DP
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb, gri

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:011515; 070118;
150123; 260116; 260418; 270501;
(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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(591) Culori revendicate:albastru, negru

(210) M 2016 06981
(151) 17/10/2016
(732) S.C. ADVANCED STRUCTURAL
DESIGN S.R.L., Str. Carpenului nr. 1,
bl. E3, sc. A, et. 2, ap. 16, Judeţul
Argeş, 110280, PITEŞTI ROMANIA
(740) B P I
BROJBY
PATENT
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(531) Clasificare Viena:070124; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză, consultanţă şi cercetare
industrială; proiectare clădiri şi design interior.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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