OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA
DE 24.03.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 31.03.2016

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24.03.2016

Cereri Mărci publicate în data 31.03.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01975

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/03/2016 PALISTAN MIHAI

Denumire
Marcă
(540)
IONELA Şl MIHAI PALIŞTAN
CÂRNAT DIN PĂSTRĂV

2 M 2016 02007

24/03/2016 LMM ADVISORY CONSULTING
S.R.L.

Park Properties

3 M 2016 02009

24/03/2016 S.C. BRAICONF S.A.

POURQUOI PAS

4 M 2016 02047

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

YELLOW SILVIA

5 M 2016 02048

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

YELLOW SYLVIA

6 M 2016 02049

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

YELLOW RIVER

7 M 2016 02050

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

VIZAG

8 M 2016 02051

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

VIOLETA

9 M 2016 02052

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

VIA LACTEA

10 M 2016 02053

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

VANILLA

11 M 2016 02055

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

PYRGON

12 M 2016 02056

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

PIRGON

13 M 2016 02057

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

PERLATO

14 M 2016 02058

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

PECOCK

15 M 2016 02059

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

DUETTO

16 M 2016 02060

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

ALIGATOR

17 M 2016 02061

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

LIMRA

18 M 2016 02062

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

PEACOCK

1

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24.03.2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 02063

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

MAPLE

20 M 2016 02064

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

ITA

21 M 2016 02065

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

IMPERIAL

22 M 2016 02066

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

GRANIT BLACK GALAXY

23 M 2016 02067

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

EXODUS

24 M 2016 02068

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

EUCALIPT

25 M 2016 02069

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

TENGRI

26 M 2016 02070

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

SURFE

27 M 2016 02071

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

STAR GREY

28 M 2016 02072

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

SPECKLE

29 M 2016 02073

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

SAMAHA

30 M 2016 02074

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

RUBI

31 M 2016 02075

24/03/2016 KASPER DANIELA CRISTINA

CORESI AVANTGARDEN

32 M 2016 02076

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

RAISA

33 M 2016 02077

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

VANILA

34 M 2016 02078

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

TROPICUS

35 M 2016 02079

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

TROPICAL

36 M 2016 02080

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

TRIESTA

37 M 2016 02081

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

TRIANA

38 M 2016 02082

24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

TRAVIN

2

Denumire
Marcă
(540)

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24.03.2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
39 M 2016 02083

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/03/2016 S.C. ALGABETH COM S.R.L.

TIGER

40 M 2016 02085

24/03/2016 KASPER DANIELA CRISTINA

coresi Avantgarden

41 M 2016 02086

24/03/2016 ZLOTEA ADRIAN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

DEZSHOP

42 M 2016 02087

24/03/2016 NICOLAU GELU EDUARD

Blizzard Fashion

43 M 2016 02088

24/03/2016 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

MAGAZINUL DE VOPSELE

44 M 2016 02089

24/03/2016 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

MAGAZINUL DE MORTARE

45 M 2016 02090

24/03/2016 S.C. BISTRAW PRODUCTION
S.R.L.

BISTRAW verde viu

46 M 2016 02091

24/03/2016 S.C. VALPREST PARCHET S.R.L. Valprest PARCHET

47 M 2016 02092

24/03/2016 S.C. ADOLEA COMPANY S.R.L.

Fabrica de ACOPERISURI Dolea

48 M 2016 02093

24/03/2016 DRAGOTA MIHAELA CORNELIA

EQITRANCHIL

49 M 2016 02094

24/03/2016 NEMET TIBERIU

MORRIS

50 M 2016 02095

24/03/2016 S.C. TUTUN FORT S.R.L.

TFORT Tutun Oriental Natural

51 M 2016 02096

24/03/2016 S.C. NEPTUN S.A.

ET pizza & pasta

52 M 2016 02097

24/03/2016 ES CONSULTING S.R.L.

ES CONSULTING BACAU
Susţinem afacerea ta!

53 M 2016 02098

24/03/2016 MHC WATER POWER S.A.

MHC WATER POWER

54 M 2016 02099

24/03/2016 UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA DIN IAŞI

Universitatea Academia
Mihăileană din Iaşi

55 M 2016 02100

24/03/2016 NISTOR ŞTEFAN ANDREI
STOICOVICI DAN

Nuit Sociale

56 M 2016 02101

24/03/2016 GALL ERZSEBET
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

GÁLL Produs preparat de casă
Házi készítésú termék

57 M 2016 02102

24/03/2016 ONIŞOR SORIN-OVIDIU

MAREA HOINĂREALĂ

3

Denumire
Marcă
(540)

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24.03.2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
58 M 2016 02103

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/03/2016 MINTEUAN LIVIU PAUL

GOLDBOX

59 M 2016 02104

24/03/2016 UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA DIN IAŞI

Revista Academia Mihăileană din
Iaşi

60 M 2016 02106

24/03/2016 S.C. DANYS SIB S.R.L.

TUTTI-PIZZA

61 M 2016 02107

24/03/2016 S.C. CASA ORHIDEEA S.R.L.

Apart HOTEL Orhideea

62 M 2016 02108

24/03/2016 COROBAN LUCIAN

Gillian

63 M 2016 02109

24/03/2016 COROBAN LUCIAN

R-TEL

64 M 2016 02110

24/03/2016 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

ACADEMIA DE GASTRONOMIE
METRO

65 M 2016 02111

24/03/2016 CONSTANTIN MARIUS

depozitapicol

66 M 2016 02112

24/03/2016 S.C. LUXETRAVELDEAL S.R.L.

Travel Concierge

67 M 2016 02113

24/03/2016 HEINEKEN ROMANIA S.A.

LIVADA VULPII

68 M 2016 02114

24/03/2016 HEINEKEN ROMANIA S.A.

LIVADA FURATA

69 M 2016 02115

24/03/2016 HEINEKEN ROMANIA S.A.

LIVADA SECRETA

70 M 2016 02116

24/03/2016 Altinkiliçlar Kahve Kakao Ürünleri
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

KAHVE DÜNYASI

71 M 2016 02117

24/03/2016 S.C. AAYLEX PROD S.R.L.

HUMIPROD

72 M 2016 02118

24/03/2016 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
SQUASH

INFINITY SPORT

73 M 2016 02120

24/03/2016 DIAL DOCUMENT S.R.L.

Dial Fashion Collection

74 M 2016 02121

24/03/2016 VISTA PROIECT S.R.L.

VISTA CAFE

4

Denumire
Marcă
(540)
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(210) M 2016 01975
(151) 24/03/2016
(732) PALISTAN MIHAI, Comuna
Palanca, judeţul Bacău, Sat Ciugheş
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02009
(151) 24/03/2016
(732) S.C. BRAICONF S.A., Str. Şcolilor
nr. 53, judeţul Brăila, 810517,
BRĂILA ROMANIA
(540)
POURQUOI PAS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

IONELA Şl MIHAI PALIŞTAN
CÂRNAT DIN PĂSTRĂV
(531) Clasificare Viena:030901; 030924;
090109; 090116; 090121; 270501;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02007
(151) 24/03/2016
(732) LMM ADVISORY CONSULTING
S.R.L., Str. Vasile Lascăr nr. 178,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02048
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

Park Properties
YELLOW SYLVIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Afaceri financiare; afaceri imobiliare;
încasare de chirii; închirieri de apartamente;
închirieri de spaţii pentru birouri (imobiliare);
investiţii de capital; curtaj în proprietăţi
imobiliare; închirieiri de proprietăţi imobiliare.
37 Demolări de construcţii; informaţii din
domeniul construcţiilor; supervizarea
(conducerea) lucrărilor de construcţii;
construcţii

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02049
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02047
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

YELLOW RIVER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

YELLOW SILVIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
5
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(210) M 2016 02050
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02052
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

VIZAG

VIA LACTEA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02051
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02053
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

VIOLETA

VANILLA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02066
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02068
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

GRANIT BLACK GALAXY

EUCALIPT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02067
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02069
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

EXODUS

TENGRI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02070
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02072
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

SURFE

SPECKLE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02071
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02073
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

STAR GREY

SAMAHA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02085
(151) 24/03/2016
(732) KASPER DANIELA CRISTINA,
Str. Stejărişului nr. 17, judeţul Braşov,
500209, BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV
(540)

(210) M 2016 02074
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)
RUBI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

coresi Avantgarden

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde închis, verde deschis, ocru,
magenta

(210) M 2016 02086
(151) 24/03/2016
(732) Z L O T E A
A D R I A N
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Incinta fost
C.A.P., nr. 11, judeţul Constanţa,
900015, AGIGEA ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:070124; 070125;
270502; 270511; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; publicitate; activităţi de
import-export; comercializarea produselor şi
serviciilor specifice claselor 36 şi 37;
marketing; organizarea de expoziţii şi de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
pavarea, curăţarea drumurilor.

DEZSHOP
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de dezmembrare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02087
(151) 24/03/2016
(732) NICOLAU GELU EDUARD, Str.
Gheorghe Bariţiu nr. 12, judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02075
(151) 24/03/2016
(732) KASPER DANIELA CRISTINA,
Str. Stejărişului nr. 17, judeţul Braşov,
500209, BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FÂNTÂNĂ RAUL SORIN &
ASOCIAŢII S.R.L., Str. 9 Mai nr. 4,
bl. 4, sc. D, ap. 3, judeţul Braşov
BRAŞOV

Blizzard Fashion

(540)

(531) Clasificare Viena:270501; 270513;

CORESI AVANTGARDEN

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; publicitate; activităţi de
import-export; comercializarea produselor şi
serviciilor specifice claselor 36 şi 37;
marketing; organizarea de expoziţii şi de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
pavarea, curăţarea drumurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02088
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,
Str. Principală nr. 288, Judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA
(540)
MAGAZINUL DE VOPSELE

(210) M 2016 02077
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.

VANILA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02089
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,
Str. Principală nr. 288, Judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA
(540)
MAGAZINUL DE MORTARE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării

˜˜˜˜˜˜˜
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lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.

(210) M 2016 02090
(151) 24/03/2016
(732) S.C. BISTRAW PRODUCTION
S.R.L., Str. Theodor Speranţia nr. 93,
Corp C1, Atelier 1, et. P, judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

BISTRAW verde viu
(591) Culori revendicate:verde, roşu
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270507; 270511; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2016 02055
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)
PYRGON
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02078
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02091
(151) 24/03/2016
(732) S.C. VALPREST PARCHET
S.R.L., Str. Eustatiu Stoenescu nr. 17,
bl. F12, sc. 1, ap. 3, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

TROPICUS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(540)

Valprest PARCHET

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:alb, verde, maro

(210) M 2016 02056
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270501; 270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
construcţii nemetalice transportabile.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

PIRGON
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02079
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02092
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ADOLEA COMPANY S.R.L.,
Str. Bucureştii Noi nr. 28, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

TROPICAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

Fabrica de ACOPERISURI Dolea
(591) Culori revendicate:albastru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270501; 270512;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
14
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asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(210) M 2016 02057
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
PERLATO
(210) M 2016 02080
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(540)
TRIESTA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02093
(151) 24/03/2016
(732) D R A G O T A
MIHAELA
CORNELIA, Str. Turnul Eiffel nr. 13,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 02081
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)
TRIANA

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

EQITRANCHIL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02094
(151) 24/03/2016
(732) NEMET TIBERIU, Str. Tomis nr.
269, bl. T4A, sc. A, et. 2, ap.7, Judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(210) M 2016 02082
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)
TRAVIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(540)

MORRIS

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02058
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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; pizza, paste.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(540)
PECOCK
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02083
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

TIGER

(210) M 2016 02096
(151) 24/03/2016
(732) S.C. NEPTUN S.A., Str. Bobâlna nr.
57-63, judeţul Prahova, 105600,
CÂMPINA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

ET pizza & pasta
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de restaurante (alimentaţie) şi de
catering; servicii de cazare temporară; servicii
ale barurilor, baruri-restaurant, baruri care
servesc bere, baruri de mâncăruri rapide
(snack-baruri), pizzerii, cafenele; bufete cu
autoservire; cantine; restaurante cu
autoservire; servicii de preparare de mâncăruri
la pachet şi pentru livrare la domiciliu (cu
excepţia transportului acesteia), servicii de
alimentaţie publică; servicii de furnizare de
băuturi şi alimente în puncte fixe şi mobile pe
durata evenimentelor recreative, sportive,
culturale sau educative, congreselor,
conventiilor şi târgurilor (catering), servicii de
restaurante (alimentaţie) mobile şi de catering
mobil; servicii de alimentaţie publică; servicii
de catering pentru evenimente; restaurante,
pizzerii, cafenele, baruri, snack baruri,
cantine.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02095
(151) 24/03/2016
(732) S.C. TUTUN FORT S.R.L., Str.
Aluniş nr. 80, loc. Alunişu, judeţul
Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA
(540)

TFORT Tutun Oriental Natural
(591) Culori revendicate:negru,
portocaliu deschis

alb,

(531) Clasificare Viena:270501; 270505;
270511; 270512; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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genetică; cercetare tehnică; cercetare
ştiinţifică; cercetare biochimică; cercetare
arheologică; cercetare biotehnologică;
cercetare tehnologică; servicii de cercetare;
cercetare de laborator; laborator de cercetare;
cercetare privind biotehnologia; cercetare în
domeniul hidrologic; servicii de cercetare
matematică.

(210) M 2016 02099
(151) 24/03/2016
(732) UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA DIN IAŞI, Bd. Carol I
nr. 11, judeţul Iaşi, 700506, IAŞI
ROMANIA
(540)
Universitatea Academia Mihăileană din
Iaşi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02059
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii universitare (instruire); educaţie şi
instruire; servicii de educaţie şi formare
profesională; organizare de cursuri; organizare
de cursuri de instruire; organizare de cursuri
de formare; organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor; organizare de cursuri
prin corespondenţă; organizare de cursuri de
limbi străine; organizare de cursuri de instruire
tehnică; organizare de cursuri de educaţie
fizică; organizare de cursuri prin metode
autodidactice; organizare de cursuri de
instruire legate de sport; organizare de ateliere
profesionale şi cursuri de pregătire
profesională; organizare de cursuri prin
metode de învăţare la distanţă; organizare şi
coordonare de cursuri de zi pentru adulţi;
organizare de cursuri de formare profesională
cu privire la calculatoare; servicii de educaţie,
instruire şi divertisment; servicii de educaţie
universitară; cercetare în domeniul educaţiei.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator; servicii de
laboratoare ştiinţifice; servicii de informaţii
ştiinţifice; servicii ştiinţifice de programare de
calculatoare; servicii ştiinţifice şi cercetare în
acest domeniu; cercetare biologică; cercetare

DUETTO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02100
(151) 24/03/2016
(732) NISTOR ŞTEFAN ANDREI, Str.
Toamnei nr. 84, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) STOICOVICI DAN, Bd. Nicolae
Bălcescu nr. 33, et. 9, ap. 92, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 02101
(151) 24/03/2016
(732) G A L L
E R Z S E B E T
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Kossuth Lajos
nr. 61, judeţul Harghita, 535 500,
GHEORGHENI ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

(540)
Nuit Sociale
(531) Clasificare Viena:110302; 270501;
270508; 270515;

GÁLL Produs preparat de casă Házi
készítésú termék

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:250113; 250119;
270501; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02102
(151) 24/03/2016
(732) ONIŞOR SORIN-OVIDIU, nr. 705,
Comuna Ghilad, judeţul Timiş, , SAT
GHILAD ROMANIA

(210) M 2016 02103
(151) 24/03/2016
(732) MINTEUAN LIVIU PAUL, Str.
Paris, nr. 63, ap. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

(540)
MAREA HOINĂREALĂ

GOLDBOX

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02060
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)
ALIGATOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02061
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02062
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

LIMRA

PEACOCK

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02104
(151) 24/03/2016
(732) UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA DIN IAŞI, Bd. Carol I
nr. 11, judeţul Iaşi, 700506, IAŞI
ROMANIA

(210) M 2016 02063
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA

(540)

(540)

Revista Academia Mihăileană din Iaşi

MAPLE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice; reviste (publicaţii
periodice).
41 Educaţie; instruire; divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02064
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02076
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)

ITA

RAISA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02065
(151) 24/03/2016
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.
Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
ROMANIA
(540)
IMPERIAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02106
(151) 24/03/2016
(732) S.C. DANYS SIB S.R.L., Str. Alba
Iulia nr. 5, bl. 65, sc. B, ap. 16, Judeţul
Sibiu, , MEDIAŞ ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02109
(151) 24/03/2016
(732) COROBAN LUCIAN, Str. George
Coşbuc nr. 47, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

TUTTI-PIZZA

R-TEL

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
roşu

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:020111; 090719;
270501; 270502; 270507; 270515;
290114;
(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).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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gestionare de proprietăţi imobiliare;
planificare de investiţii imobiliare; brokeraj
cu garanţii reale imobiliare; asistenţă în
domeniul achiziţiilor imobiliare; finanţare în
domeniul proprietăţilor imobiliare; servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare;
administrare fiduciara de proprietăţi
imobiliare; consultanţă financiară privind
investiţiile imobiliare; intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare;
intermediere de închirieri de proprietăţi
imobiliare; achiziţie de proprietăţi imobiliare
(pentru terţi); servicii de brokeraj de
proprietăţi imobiliare; servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare; evaluare şi gestionare de
bunuri imobiliare; închirieri de proprietăţi
(doar proprietăţi imobiliare); servicii de
consultanţă privind proprietăţile imobiliare;
furnizare de informaţii privind bunurile
imobiliare; furnizare de informaţii privind
proprietăţile (imobiliare); servicii de gestiune
a investiţiilor imobiliare; servicii de investiţii
în proprietăţi imobiliare; organizare de
închirieri (doar proprietăţi imobiliare);
închirieri de spaţii pentru birouri (imobiliare);
servicii de administrare de bunuri imobiliare;
consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare; colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăţilor imobiliare;
consultanţă privind achiziţionarea de bunuri
imobiliare; investiţii de capital în proprietăţi
imobiliare; servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale; achiziţie de proprietăţi
imobiliare (în numele terţilor); servicii ale
agenţiilor imobiliare de spaţii comerciale;
servicii de agenţie pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare; servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
încheiere de contracte de închiriere de bunuri
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare; servicii de cercetare
privind achiziţia de proprietati imobiliare;

(210) M 2016 02097
(151) 24/03/2016
(732) ES CONSULTING S.R.L., Bd. Unirii
nr. 15, bl. 15, sc. b, ap. 6, jud. Bacău,
600192, BACĂU ROMANIA
(540)

ES CONSULTING BACAU Susţinem
afacerea ta!
(591) Culori revendicate:vernil, bleu
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;
070125; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Investiţii imobiliare; agenţii imobiliare;
afaceri imobiliare; agenţiile imobiliare;
servicii imobiliare; gestiunea bunurilor
imobiliare; gestionarea investiţiilor
imobiliare;evaluări imobiliare; servicii
fiduciare imobiliare; gestionarea proprietăţilor
(imobiliare); managementul proprietăţilor
imobiliare; servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare; formare de
consorţii imobiliare; organizare de închirieri
imobiliare; brokeraj cu proprietăţi imobiliare;
brokeraj de proprietati imobiliare; investiţii în
proprietăţi imobiliare; consultanţă privind
bunuri imobiliare; servicii de achiziţii
imobiliare; servicii ale agenţiilor imobiliare;
estimări de proprietăţi imobiliare; evaluări de
proprietăţi imobiliare; administrare de
proprietăţi imobiliare; administrare de bunuri
imobiliare; servicii privind afaceri imobiliare;
25
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furnizare de informaţii privind bunuri
imobiliare şi terenuri; servicii de agenţii
imobiliare pentru închirierea de clădiri;
servicii de agenţii imobiliare pentru închirierea
de terenuri; selectare şi achiziţie de proprietăţi
imobiliare (în numele terţilor); servicii de
management imobiliar privind tranzacţiile cu
proprietăţi imobiliare; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii industriale; servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidenţiale; servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor
imobiliare; servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare; servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru vânzarea şi închirierea de clădiri;
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
vânzarea şi închirierea spaţiilor comerciale;
intermediere de contracte pentru arendarea şi
închirierea de proprietăţi imobiliare; servicii
de agenţii imobiliare pentru achiziţia şi
vânzarea de clădiri; servicii de agenţii
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de
terenuri; servicii de agenţie pentru vânzarea de
proprietăţi imobiliare pe bază de comision;
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanţarea pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spaţii de vânzare
cu amănuntul.

(210) M 2016 02108
(151) 24/03/2016
(732) COROBAN LUCIAN, Str. George
Coşbuc nr. 47, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
Gillian
(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produseincluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02112
(151) 24/03/2016
(732) S.C. LUXETRAVELDEAL S.R.L.,
Calea Plevnei nr. 10, sect. 5, 050052,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Travel Concierge

(210) M 2016 02114
(151) 24/03/2016
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; organizarea de călătorii.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
LIVADA FURATA
(210) M 2016 02113
(151) 24/03/2016
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI
(540)
LIVADA VULPII

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02115
(151) 24/03/2016
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 02117
(151) 24/03/2016
(732) S.C. AAYLEX PROD S.R.L., DN
2B, Km 9+270 STANGA, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(540)
HUMIPROD
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

(540)
LIVADA SECRETA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02107
(151) 24/03/2016
(732) S.C. CASA ORHIDEEA S.R.L., Str.
Orhideelor nr. 9, jud. Alba, , ALBA
IULIA ROMANIA

(210) M 2016 02121
(151) 24/03/2016
(732) VISTA PROIECT S.R.L., Str. Matei
Basarab nr. 33, bl. 110, sc. A, et. 4,
ap. 18, jud. Ialomiţa, 920055,
SLOBOZIA ROMANIA
(540)

(540)

VISTA CAFE
Apart HOTEL Orhideea

(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
270501; 270510;

(591) Culori revendicate:grena

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de cafenea.

(531) Clasificare Viena:050515; 050520;
050521; 270501; 270507; 290111;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de cazare hotelieră.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02116
(151) 24/03/2016
(732) Altinkiliçlar Kahve Kakao Ürünleri
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi,
Ömer Avni Mahallesi, Meclisi
Mebusan Caddesi, Inebolu Sokak,
Ekemen
Han
No:1-1/3
Kabataş-Istanbul, , ISTANBUL
TURCIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

patiserie şi perioadei acestora de valabilitate;
făină, griş, amidon; zahăr granulat, zahăr
cuburi; zahăr pudră; ceai, iced tea; produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiţi, biscuiţi săraţi
(crackers), napolitane (wafers); gumă de
mestecat, îngheţată, gheaţă comestibilă; sare;
cereale şi produse din cereale, melasă.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
(magazine de vânzare cu amanuntul pentru
vânzarea tuturor tipurilor de cafea, ceai,
cacao, ciocolată, produse de cofetărie şi
patiserie şi produse de brutărie.
43 Servicii furnizare de alimente şi băuturi;
servicii de restaurant şi cafenea; servicii de
cafenele şi snack-bar; servicii de bar;
cafenele; bufete cu autoservire pentru cafea
(coffee shops); catering pentru furnizarea de
alimente şi băuturi.

KAHVE DÜNYASI

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:galben, verde, roşu
bordo
(531) Clasificare Viena:260106; 260116;
261325; 270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, cacao, băuturi pe bază de cafea şi de
cacao, băuturi pe bază de ciocolată; spaghete,
pateuri cu carne, tăiţei, produse de patiserie;
miere, lăptişor de matcă pentru consum uman,
propolis pentru consum uman; arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale);
drojdie, prafuri de copt şi arome naturale
produse de patiserie şi substanţe pentru
îmbunătăţirea formei şi culorii produselor de
30
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(210) M 2016 02118
(151) 24/03/2016
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
SQUASH, Str. Panait Istrati nr. 74-76,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 02120
(151) 24/03/2016
(732) DIAL DOCUMENT S.R.L., Str.
Brânduşelor nr. 62, et. 3, ap. 10,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA
(540)

(540)

INFINITY SPORT
Dial Fashion Collection

(591) Culori revendicate:bleumarim, bleo,
gri

(531) Clasificare Viena:090101; 090501;
270501; 270506; 270508;

(531) Clasificare Viena:261113; 270113;
270501; 270506; 270508; 270511;
290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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materiale de scris, materiale de ambalat din
plastic: în special plicuri, produse din hârtie
de uz casnic şi sanitare incluzând celuloza,
saci pentru păstrarea alimentelor proaspete,
din hârtie şi plastic; saci de gunoi din hârtie
şi plastic.
18 Genţi.
24 Materiale textile şi materiale pentru
dormit.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
exterioară şi lenjerie de corp pentru femei,
bărbaţi, copii şi sugari, incluzând
îmbrăcăminte funcţională şi pentru sport,
accesorii, în special fulare, eşarfe, şaluri,
batiste de buzunar, cravate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
lucrări de birou; servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, şi anume
prezentarea de produse şi servicii în
hipermagazine, supermagazine, magazine
cu mai multe standuri pentru vânzătorii cu
amănuntul de produse alimentare; operare
de pieţe, supermagazine, vânzători cu
amănuntul de produse alimentare şi
magazine cu mai multe standuri, şi anume
negociere şi încheiere de contracte cu
privire la cumpărare de produse şi utilizare
de servicii; prezentare de produse în medii
de comunicare pentru comerţul cu ridicata;
organizare de târguri comerciale şi expoziţii
cu scopuri comerciale; servicii de
marketing; marketing promoţional;
marketing de produse; promovarea
vânzărilor; distribuirea de materiale
promoţionale; servicii pentru fidelitate
clienţi în scopuri comerciale, servicii
publicitare şi/sau de promovare; organizare
şi exploatare de evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare; servicii
comerciale generale şi individuale în

(210) M 2016 02110
(151) 24/03/2016
(732) MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, 40235,
DUSSELDORF GERMANIA
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

ACADEMIA DE GASTRONOMIE
METRO
(591) Culori revendicate:auriu, negru, roşu,
albastru
(531) Clasificare Viena:011108; 020101;
020111; 020123; 260418; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Filme.
16 Hârtie, carton şi articole din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorii,
fotografii, articole de papetărie, albume de
fotografii, adezivi pentru papetărie sau menaj,
benzi autocolante pentru articole de papetărie
sau pentru menaj, materiale folosite în scopuri
artistice, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilelor), materiale
didactice şi instructive (cu excepţia
aparatelor), dosare cu inele, mape de
conferinţă (articole de birou), truse cu
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gimnastică, instrumente muzicale, produse
de imprimerie, articole de papetărie, articole
de birou, genţi şi articole de şelărie,
mobilier, accesorii, corturi de camping,
corturi, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte şi produse textile, articole care
servesc la acoperirea capului, produse din
piele şi imitaţii de piele, geamantane, genţi,
rucsacuri, umbrele şi umbrele de soare,
jucării, aparate de sport, echipamente şi
accesorii pentru sport, alimente, fructe,
legume şi băuturi, produse agricole, produse
horticole şi produse silvice, hrană pentru
animale şi accesorii pentru animale, plante,
articole pentru fumători, produse din tutun
şi alte stimulente naturale, respectiv alcool,
cafea, ceai, ciocolată, zahăr şi mirodenii şi
produse de menaj; preluare, prelucrare şi
procesare de comenzi (servicii de birou);
servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de mărfuri şi servicii pentru
alte întreprinderi); preluare de comenzi,
servicii de livrare mărfuri şi prelucrare de
facturi, facturare; organizarea de programe
bonus şi de fidelitate sub formă de programe
de atragere a clienţilor pentru scopuri de
marketing (în măsura în care sunt cuprinse
în clasa 35); publicitate; achiziţia şi
loializarea de clienţi prin mesaje publicitare
(trimiterea de mesaje); organizarea şi
realizarea de expoziţii şi târguri comerciale
şi publicitare; închiriere de material
publicitar şi timp publicitar în mediile de
comunicaţie; închiriere de aparate şi maşini
de birou; servicii de închiriere de
distribuitoare; închirierea de standuri
comerciale; consultanţă în afaceri;
planificarea şi supravegherea dezvoltării
organizaţionale a societăţilor; gestiunea
afacerilor comerciale; consultanţă
profesională despre afaceri în special pentru
concepte de franciză; publicitate; gestiunea

domeniul produselor alimentare, stimulente şi
bunuri nealimentare, în special în vânzare în
hoteluri, restaurante, firme de catering,
comercianţi cu amănuntul şi întreprinderile
mici, conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; servicii de comerţ cu
amănuntul, inclusiv pe reţeaua internet şi/sau
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
de: produse chimice, produse de curăţare,
produse de lustruire şi frecare, produse de
spălare, vopsele, produse farmaceutice,
cosmetice, aparate de ras şi accesorii, produse
de parfumerie, articole de menaj, obiecte utile
pentru menaj, carburanţi, produse de iluminat
şi carburanţi de motor, uleiuri şi grăsimi
industriale, lubrifianţi, lumânări, produse
pentru sănătate, produse farmaceutice, de
igienă personală şi articole de toaletă, maşini,
scule şi obiecte din metale comune, articole de
construcţie, articole pentru bricolaj şi pentru
grădinărit, articole pentru hobby-uri şi articole
pentru lucru manual, articole electrice şi
electronice, suporturi de stocare a
înregistrărilor audio şi medii de date, aparate
de iluminat, de încălzit, de gătit, de congelat,
de uscat şi de ventilat, aparate pentru curăţare
cu aburi şi călcare cu aburi, instalaţii sanitare
şi accesorii, ustensile electrice şi neelectrice
pentru menaj sau bucătărie, articole din sticlă,
ceramică, porţelan, produse din metal şi
plastic pentru menaj şi bucătărie, borcane
pentru menaj şi bucătărie, cuţite, furculiţe şi
linguri, seturi de vase de bucătărie, şi articole
şi materiale decorative, respectiv ornamente,
ornamente de sezon, festive, de petrecere şi
tematice pentru obiecte, geam pentru ferestre,
geamuri, pentru încăperi, construcţii şi spaţii,
ghirlande, drapele şi filme, vehicule şi
accesorii pentru vehicule, biciclete şi accesorii
biciclete, vehicule cu motor pe două roţi şi
accesorii, focuri de artificii, ceasuri şi ceasuri
de mână şi bijuterii, instrumente şi aparate de
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amănuntul şi cu ridicata.
41 Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, expoziţii
educaţionale, pentru instruire, culturale,
sportive şi site-uri de divertisment,
organizarea şi managementul de evenimente
ştiinţifice, culturale şi sportive; organizarea
şi punerea în aplicare de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, întâlniri
educative şi de formare; închiriere de
produse de imprimare, suporturi de sunet
şi/sau imagine, dispozitive audio şi video,
echipamente de proiecţie şi accesorii, în
măsura în care sunt incluse în această clasă;
publicarea de materiale tipărite şi de
mijloace electronice, inclusiv pe suporturi
de date (cu excepţia celor în scopuri
publicitare); producţie de programe
radiofonice şi de televiziune; distribuirea şi
editarea de programe de radio şi de
televiziune furnizate de asemenea şi pe
internet; producţia de film şi video, film şi
închiriere de filme; prezentări de film şi
video; servicii de artişti, şi anume servicii
de amuzament, agenţie de bilete, servicii de
rezervare; servicii de jocuri oferite online;
exploatarea de bazine de înot, organizare de
concursuri (educaţie sau divertisment);
organizare de activităţi sportive şi culturale;
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor; prezentarea de
spectacole live (cuprinse în această clasă);
informare (informaţii) despre evenimente
(divertisment); organizare şi coordonare de
conferinţe, congrese, simpozioane şi
seminare, precum şi de evenimente de
divertisment şi culturale; organizare si
coordonarea de ateliere de lucru
educaţionale, în special organizarea de
module de instruire pentru clienţi în
domeniul gastronomiei, vinurilor,
barmanilor; publicare şi editare de broşuri şi

afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de produse
alimentare, mobile, îmbrăcăminte, bijuterii,
software, articole pentru acoperirea capului,
radiatoare, încălţăminte, instalaţii de
iluminare, tutun, cuţite, furculiţe şi linguri,
bagaje, genţi, umbrele, produse de toaletă,
vehicule, seturi de vase de bucătărie,
lubrifianţi, articole de masă, accesorii, jocuri,
jucării, produse de imprimerie, articole pentru
grădinărit, papetărie, produse de curăţat,
articole sport, hardware de calculator, băuturi
non-alcoolice, băuturi alcoolice, produse
cosmetice şi produse de frumuseţe; operare de
pieţe, supermagazine, vânzări cu amănuntul de
produse alimentare, magazine cu mai multe
standuri, şi anume negociere şi încheiere de
contracte cu privire la cumpărare de produse şi
utilizare de servicii; prezentarea mărfurilor în
medii de comunicare, pentru comerţul cu
amănuntul; organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale; servicii de marketing;
marketing promoţional; marketing de produse;
promovarea vânzărilor; distribuirea de
materiale promoţionale; servicii pentru
fidelitate clienţi în scopuri comerciale, servicii
publicitare şi/sau de promovare; organizare şi
exploatare de evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare,consultanţă în
materie de afaceri, oferită de întreprinderi
comerciale şi societăţi comerciale, în special
cu privire la regruparea, în folosul terţilor, de
diverse produse, permiţându-le clienţilor să
vadă şi să cumpere comod acele produse;
consultanţă în afaceri comerciale; servicii în
domeniul afacerilor, inclusiv planificarea şi
supravegherea evoluţiilor în domeniul
afacerilor comerciale; servicii de consilieri
comerciali (informaţii); toate cele
susmenţionate în domeniul gestionării
categoriilor de produse în firme de vânzare cu
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material cu informaţii referitoare la vânzarea
cu ridicata şi cu amănuntul, în format tipărit şi
electronic (nu pentru scopuri publicitare).
43 Restaurante; cazare temporară, servire de
alimente şi băuturi (servicii de alimentaţie
publică).

matcă, suplimente alimentare pe bază de
polen, polen de albine pentru uz ca
supliment alimentar în dietă.
7 Maşini de filtrat, separatoare şi centrifuge
(maşini).
11 Aparate pentru filtrarea polenului.
20 Fundaţii de fagure pentru stupi, miez de
tip fagure, rafturi de stupi, rame pentru
stupi, stupi de albine, ceară gofrată pentru
stupi.
29 Polen preparat pentru alimentaţie.
30 Miere, derivaţi din miere şi preparate din
miere care sunt cuprinse în această clasă,
miere cu cătină, miere cu nucă, miere cu
scorţişoară, miere cu ghimbir, miere cu
seminţe de dovleac, miere cu seminţe de
floarea soarelui, miere cu afine, miere
polifloră, miere monofloră, miere de salcâm,
miere de rapiţă, miere de tei, miere de
floarea soarelui, miere de lavandă, miere de
rozmarin, miere de iarbă-neagră, miere de
mână (sau miere de pădure) de brad, stejar,
miere de muştar, miere de cruşin, miere de
afine, miere de mure, miere de lucernă,
miere de păducel, miere de păpădie, miere
de castan, miere de albăstrele, miere de
rododendron, miere de cimbrişor, miere de
hrişcă, miere de iederă, miere de pomi
fructiferi, miere de pufuliţă, miere de
sânziene, miere de munte, miere de
coriandru, miere de mentă, miere cu
propolis, miere cu faguri, miere cu germeni
de grâu, miere cu fructe confiate, lăptişor de
matcă, propolis, oţet din mere şi miere, oţet
din miere şi cătină, oţet din miere şi muguri
de brad.
31 Polen(materie primă), păstură (produs
apicol provenit din prepararea polenului
pentru hrana albinelor).
35 Vânzare en gros şi en detail a mierii şi
altor produse apicole şi a utilajelor apicole,
a băuturilor alcoolice şi nealcoolice pe bază
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(210) M 2016 02111
(151) 24/03/2016
(732) CONSTANTIN MARIUS, B-dul
Tineretului nr. 10, bl. B5, sc. B, ap. 38,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI
(540)

depozitapicol
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
031324; 260515; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Lăptişor de matcă pentru uz farmaceutic,
suplimente alimentare pe bază de lăptişor de
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de miere şi/sau alte produse apicole, a
siropurilor în miere, a produselor cosmetice
pentru întreţinerea feţei, pielii şi părului pe
bază de lăptişor de matcă, ceară, polen,
propolis şi miere de albine, a produselor
apicole cu scop farmaceutic, a suplimentelor
alimentare pe bază de polen, lăptişor de matcă,
miere şi propolis; strângerea la un loc, în
beneficiul terţior, a mierii şi altor produse
apicole, a băuturilor alcoolice şi nealcoolice pe
bază de miere şi/sau alte produse apicole, a
siropurilor în miere, a produselor cosmetice
pentru întreţinerea feţei, pielii şi părului pe
bază de lăptişor de matcă, ceară, polen,
propolis şi miere de albine, a produselor
apicole cu scop farmaceutic, a suplimentelor
alimentare pe bază de polen, lăptişor de matcă,
miere şi propolis (exceptînd transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, inclusiv prin
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); publicitate privind produsele
cosmetice pentru întreţinerea feţei, pielii şi
părului, pe bază de lăptişor de matcă, ceară,
polen, propolis şi miere de albine, publicitate
privind mierea şi alte produse apicole,
băuturile alcoolice şi nealcoolice pe bază de
miere şi/sau alte produse apicole, produsele
apicole cu scop farmaceutic şi suplimentelor
alimentare pe bază de polen, lăptişor de matcă,
miere şi propolis.
39 Depozitarea mărfurilor, transport.
44 Servicii apicole.

(210) M 2016 02098
(151) 24/03/2016
(732) MHC WATER POWER S.A., Str.
Unirii, nr. 5, camera 2, Jud.
Dâmboviţa, , TITU ROMANIA
(540)

MHC WATER POWER
(591) Culori revendicate:auriu,
albastru

maro,

(531) Clasificare Viena:011503; 060104;
060305; 200507; 261113; 270502;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Energie electrică.
6 Construcţii metalice şi părtile
componente, cuprinse în această clasă.
7 Echipamente hidro-mecanice (maşini şi
utilaje); utilaje, maşini şi echipamente
pentru microhidrocentrale; echipamente şi
instalaţii mecanice, hidraulice, pneumatice.
9 Echipamente şi instalaţii electrice
cuprinse în această clasă, instalaţii de
automatizare, sisteme de urmărire şi
conducere proces cu calculatorul;
echipamente şi istalaţii electrice de joasă
tensiune; aparate şi instrumente pentru
conducerea (transportul), distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda şi controlul electricităţii; programe
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navigabile, modernizări, lucrări de
construcţie a altor proiecte inginereşti,
lucrări de demolare, lucrări de pregătirea
terenului.
39 Transporturi de pasageri şi de marfă pe
căi navigabile interioare; transportul şi
distribuţia energiei electrice.
41 Servicii de traduceri în domeniu de
specialitate.
42 Consultanţă tehnică în domeniu,
proiectare, cercetare, servicii deprogramare.

de calculator.
11 Echipamente şi componente pentru
amenajari hidroenergetice (de iluminat, de
încălzit, de producere a aburului, de gătit,
frigorifice, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare).
19 Materiale de construcţii nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii transportabile
nemetalice.
3 5 C o me r c i a l i z a r e a î n d o me n i u ,
comercializarea energiei electrice, operaţiuni
de comerţ exterior.
36 Închirirea şi subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate.
37 Construcţii şi reparaţii pentru amenajări
hidroenergetice şi hidrotehnice, hale
industriale, poduri rutiere mobile, ecluze şi cai
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Referitor la depozitul M 2016/01394 înregistrat în data de 29/02/2016, publicat
in data de 30/03/2016, "serviciile veterinare" au fost publicate în mod eronat.
Clasa 44 cuprinde urmatoarele servicii: Servicii medicale; servicii de igiena si de
îngrijire a frumusetii pentru oameni sau pentru animale; servicii de agricultura,
horticultura si silvicultura.

