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Cereri M|rci publicate în data de 05/04/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02084

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/03/2016 ASOCIAÚIA CRESC{TORILOR
DE PORUMBEI JUC{TORI DE
GALAÚI ROMÂNIA

Denumire
Marc|
(540)
Porumbei Rasa Jucatori De Galati

2 M 2016 02194

29/03/2016 S.C. ZET VINAGRA S.R.L.

ZV

3 M 2016 02195

29/03/2016 GHERGHE VLAD

Sagra boutique

4 M 2016 02196

29/03/2016 BOZKURT IBRAHIM

rl radacini leasing

5 M 2016 02197

29/03/2016 ÔANDRU FLORIN

CENTENARUL MARII UNIRI A
ROMÂNILOR 1918-2018

6 M 2016 02198

29/03/2016 S.C. SYSTEM G.M.B. SECURITY
S.R.L.

SYSTEM G.M.B. SECURITY

7 M 2016 02199

29/03/2016 S.C. EGGIDA NETWORK S.R.L.

EGGIDA

8 M 2016 02200

29/03/2016 SIGARTAU CARMEN ANCA

THEATERSTOCK INTERNATIONAL ARTS
FESTIVAL

9 M 2016 02201

29/03/2016 AUDIOGRAM S.R.L. - D

audiogram - tu...cât de bine auzi?

10 M 2016 02202

29/03/2016 PAVLOVSCHI SILVIU STEFAN

SI.RO PRODUSE DIN
ECHINACEA

11 M 2016 02203

29/03/2016 ATASAGON S.R.L.

atasagon - MAKING HEALTH
YOUR HABIT

12 M 2016 02204

29/03/2016 RAD MIHAELA

ALEGRIA CUPCAKES

13 M 2016 02205

29/03/2016 FABRICA DE PROIECTE S.R.L.

FABRICA DE PROIECTE

14 M 2016 02206

29/03/2016 CONSTANTIN ELENA BIANCA

G

15 M 2016 02207

29/03/2016 IMPERI ASSOCIATES S.R.L.

IMPERI A gift from you, to
yourself

16 M 2016 02208

29/03/2016 SQUADFAST SECURITY S.R.L.

SQUADFAST SECURITY
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 02209

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/03/2016 HARALAMBIE VOCHITOIU

Denumire
Marc|
(540)
ALIANÚA PENTRU
HUNEDOARA, "No, hai". La vot Õi
schimb|-i!

18 M 2016 02210

29/03/2016 DOMENIILE SAHATENI S.R.L.

La Vie

19 M 2016 02211

29/03/2016 S.C. CARPATIS S.R.L.

Fabrica Veche, Mezeluri de
traditie din Bucovina

20 M 2016 02212

29/03/2016 S.C. NO ZI MEDIA S.R.L.

No Zi

21 M 2016 02213

29/03/2016 S.C. EMMA SALAD S.R.L.

22 M 2016 02214

29/03/2016 STOICIU FLORENTIN DORU

WOK PE LOC

23 M 2016 02215

29/03/2016 MAXMARIBON S.R.L.

MARIBON

24 M 2016 02216

29/03/2016 S.C. BUSINESS INSIDER S.R.L.

ExpatFair by CITY COMPASS

25 M 2016 02218

29/03/2016 VECERZAN LIVIU

NEEB

26 M 2016 02219

29/03/2016 MATEÔAN DANIELA-ELENA

FRESCO FOOD

27 M 2016 02220

29/03/2016 P{UNESCU VIRGIL
PANAITESCU CARMEN

OncoGen

28 M 2016 02221

29/03/2016 BURDA ROMANIA S.R.L.

ABCDiabet

29 M 2016 02222

29/03/2016 GRIGORAÔ DARIUS DANIEL

Axiolexis

30 M 2016 02223

29/03/2016 S.C. ELITE PROPERTIES S.R.L.

ELITE PROPERTY
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(210) M 2016 02084
(151) 29/03/2016
(732) ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR
DE PORUMBEI JUCĂTORI DE
GALAŢI ROMÂNIA, Str. Apele Vii
nr. 18, sector 6, 0622324,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02200
(151) 29/03/2016
(732) SIGARTAU CARMEN ANCA, Str.
Jean Louis Calderon nr. 59, et. 2, ap.
9, sector 2, 020034, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
THEATERSTOCK - INTERNATIONAL
ARTS FESTIVAL

Porumbei Rasa Jucatori De Galati
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Animale vii; alimente pentru animale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate pentru spectacole de teatru şi
festivaluri de teatru; organizare de manifestări
în scop publicitar; castinguri pentru actori
(selecţie de personal); managementul
activităţilor de impresariat artistic; gestiunea
afacerilor comerciale pentru teatre.
41 Organizarea de festivaluri de teatru;
servicii de divertisment sub formă
spectacolelor de teatru; servicii educaţionale
sub formă spectacolelor de teatru;
reprezentaţii teatrale; organizare, realizare şi
prezentare de reprezentaţii de teatru; regizare
de spectacole de teatru; furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile,
cuprinzând informaţii legate de teatru şi
activitatea teatrală; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, cuprinzând
informaţii legate de teatru şi activitatea
teatrală; publicarea de scenarii de teatru;
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
decoruri de teatru; închirierea de decoruri de
teatru; rezervarea locurilor pentru spectacole
de teatru; servicii de rezervare şi vânzare de
bilete de teatru (servicii ale agenţiilor de
bilete); servicii ale agenţiilor de bilete pentru
spectacole şi festivaluri de teatru; organizarea

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02194
(151) 29/03/2016
(732) S.C. ZET VINAGRA S.R.L., Şos.
Tulcea-Murighiol km. 4-5, Judeţul
Tulcea, , TULCEA ROMANIA
(540)

ZV
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
3
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de spectacole (servicii de impresariat în
domeniul teatral); pregătire de subtitrare
pentru evenimente teatrale în direct;
organizarea de expoziţii în scopuri
educaţionale sau/şi culturale legate de teatru şi
activitatea teatrală.

(210) M 2016 02196
(151) 29/03/2016
(732) BOZKURT IBRAHIM, Şos. Tudor
Vladimirescu nr. 309, Vila 11, Sat
Domneşti, Jud. Ilfov, , COMUNA
DOMNEŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02195
(151) 29/03/2016
(732) GHERGHE VLAD, Str. DRM
Sarmas, nr. 14, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

rl radacini leasing
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 02201
(151) 29/03/2016
(732) AUDIOGRAM S.R.L. - D, Str.
Florilor nr. 280, bl. C3, ap. 45, Judeţul
Cluj, , FLOREŞTI ROMANIA
(540)

Sagra boutique

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270513;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Încălţăminte, îmbrăcăminte, articole ce
deservesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

audiogram - tu...cât de bine auzi?
(531) Clasificare Viena:020906; 030717;
241725; 270501; 270511;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

(210) M 2016 02202
(151) 29/03/2016
(732) PAVLOVSCHI SILVIU STEFAN,
Str. Mihai Bravu, nr. 11A, Jud. Olt, ,
CORABIA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02197
(151) 29/03/2016
(732) ŞANDRU FLORIN, Str. Aleea
Livezilor nr. A, sc. B, et. 1, ap. 33,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

SI.RO PRODUSE DIN ECHINACEA

(540)

(591) Culori revendicate:violet, portocaliu,
negru

CENTENARUL MARII UNIRI A
ROMÂNILOR 1918-2018

(531) Clasificare Viena:050313; 270501;
290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02198
(151) 29/03/2016
(732) S.C. SYSTEM G.M.B. SECURITY
S.R.L., B-dul Unirii, nr. 18, Jud.
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 02199
(151) 29/03/2016
(732) S.C. EGGIDA NETWORK S.R.L.,
Comuna Valea Lupului, str. Fundac
Cloşca nr. 6, Jud. Iaşi, , VALEA
LUPULUI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

(540)

EGGIDA
SYSTEM G.M.B. SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru închis
(pantone 308C), albastru deschis
(pantone 306C)

(531) Clasificare Viena:030108; 030121;
260106; 260115; 270112;

(531) Clasificare Viena:260516; 270501;
270502; 290104;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de transport valori.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:verde, maro

pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, în special pentru
reţea profesională de cabinete stomatologice.
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferintelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor
(instruire), în special pentru reţea profesională
de cabinete stomatologice.
42 Proiectare şi dezvoltare software; site-uri
web, în special pentru reţea profesională de
cabinete stomatologice.
44 Servicii medicale.
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050105; 050106;
270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Antioxidanţi pentru fabricarea de suplimente
alimentare (produse chimice); proteine pentru
fabricarea de suplimente alimentare (produse
chimice); vitamine destinate utilizarii în
fabricarea de suplimente alimentare(produse
chimice).
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor; produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic; uleiuri pentru
masaj; creme de masaj, nemedicinale; produse
de masaj, nemedicamentoase; uleiuri şi loţiuni
pentru masaj; uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical.
5 Preparate medicale; creme medicale
terapeutice; suplimente alimentare; suplimente
alimentare antioxidante; suplimente
alimentare proteice; suplimente alimentare
medicinale; suplimente alimentare antibiotice
pentru animale; suplimente alimentare şi
preparate dietetice; suplimente alimentare pe
bază de minerale; suplimente alimentare pe
bază de glucoză; suplimente alimentare pe
baza de drojdie; suplimente alimentare pe
bază de polen; suplimente alimentare pe bază
de enzime; suplimente alimentare pe bază de
lecitină; suplimente alimentare pe bază de
albumină; suplimente alimentare realizate în
principal din minerale; suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine; suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu;
suplimente alimentare alcătuite în principal
din calciu; suplimente alimentare alcătuite în
principal din fier; suplimente alimentare pe
bază de seminţe de in; suplimente alimentare

(210) M 2016 02203
(151) 29/03/2016
(732) ATASAGON S.R.L., Str. Măcieşului
nr. 2A, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(540)

atasagon - MAKING HEALTH YOUR
HABIT

7
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pe bază de lăptişor de matcă; suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi
dietetice speciale; suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu; suplimente
alimentare pe bază de ulei de seminţe de in;
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare; agenţi de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare;
preparate - produse medicale pentru clismă.
10 Instrumente pentru clismă; seringi de
clismă; dispozitive pentru masajul corporal.
16 Reviste medicale.
29 Sucuri de legume pentru gătit.
32 Sucuri de legume (băuturi); amestec de
sucuri de fructe; sucuri de fructe utilizate ca
băuturi; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
fructe; sucuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
suplimente alimentare; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu suplimente
alimentare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Organizare de cursuri despre controlul
greutăţii corporale; organizare de cursuri
despre scăderea greutaţii corporale.
43 Servicii oferite de baruri de sucuri de
fructe.
44 Servicii de frumuseţe oferite de un centru
SPA; servicii de tratamente medicale oferite
de un centru SPA; servicii cosmetice de
îngrijire corporală; consiliere medicală;
informaţii medicale; îngrijire medicală;
servicii medicale; asistenţă medicală;
controale medicale; clinici medicale;
consultaţii medicale; servicii medicale oferite
de clinici medicale; efectuarea examenelor
medicale; hidroterapie; servicii de sănătate

prin hidroterapie; plasmolifting, ozonoterapie;
masaj; masaj thailandez; masaj şi masaj
shiatsu terapeutic; informaţii referitoare la
masaj; masaj cu pietre calde; servicii de masaj
la picioare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02206
(151) 29/03/2016
(732) CONSTANTIN ELENA BIANCA,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 99A, Jud.
Neamţ, 610213, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA
(740) CHIUARIU ŞI ASOCIAŢII
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., Str.
Sevastopol nr.17C, sc.A, et.5, ap.15,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

G
(591) Culori revendicate:bleumarin, alb
(531) Clasificare Viena:180402; 270508;
270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
8
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instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import - export.

necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02207
(151) 29/03/2016
(732) IMPERI ASSOCIATES S.R.L., Str.
Victoriei nr. 31, anexa la Sectia de
Productie a Halei Industriale Comuna
1 Decembrie, judeţul Ilfov, , Sat 1
Decembrie ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02208
(151) 29/03/2016
(732) SQUADFAST SECURITY S.R.L.,
Str. Ozana nr. 4, bl. J53, sc. 2, et. 4,
ap. 28, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

IMPERI A gift from you, to yourself
(531) Clasificare Viena:240902; 240903;
270501; 270502; 270507;

SQUADFAST SECURITY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi

(531) Clasificare Viena:090705; 261113;
261325; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
9
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02209
(151) 29/03/2016
(732) HARALAMBIE VOCHITOIU, Str.
Avram Iancu bl. 8, sc. 2, et. 6, ap. 40,
judeţul Hunedoara, , PETROŞANI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02204
(151) 29/03/2016
(732) RAD MIHAELA, Calea A. Vlaicu nr.
23, bl. Z23, sc. B, ap. 8, Judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA
(540)

ALIANŢA PENTRU HUNEDOARA,
"No, hai". La vot şi schimbă-i!

ALEGRIA CUPCAKES

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată comestibilă.

(531) Clasificare Viena:020712; 020723;
261301; 261325; 270501; 270502;
270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02210
(151) 29/03/2016
(732) DOMENIILE SAHATENI S.R.L.,
Str. Miron Costin nr. 43, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(210) M 2016 02218
(151) 29/03/2016
(732) VECERZAN LIVIU, Str. Mihai
Viteazu nr. 192, judeţul Sibiu, ,
ŞELIMBĂR ROMANIA
(540)

NEEB

(540)

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02219
(151) 29/03/2016
(732) MATEŞAN DANIELA-ELENA,
Bld. Eroilor de la Tisa nr. 29, ap. 1,
Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr. 5, sc.
D, ap. 2, judeţul Timiş Timişoara
(540)

La Vie
(531) Clasificare Viena:060725; 061909;
061913; 250119; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri.

FRESCO FOOD

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
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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; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 02220
(151) 29/03/2016
(732) PĂUNESCU VIRGIL, Str. August
Treboniu Laurian nr. 7, ap. 2, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(732) PANAITESCU CARMEN, Bd. Take
Ionescu nr. 41, ap. 1, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr. 5, sc.
D, ap. 2, judeţul Timiş Timişoara
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02211
(151) 29/03/2016
(732) S.C. CARPATIS S.R.L., Str. Mirauti
nr. 72, judeţul Suceava, 720028,
SUCEAVA ROMANIA

OncoGen

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(540)
Fabrica Veche, Mezeluri de traditie din
Bucovina
511)

Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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sportive şi culturale; servicii publicare reviste,
inclusiv publicare on line; exploatarea
publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a publicaţiilor sau periodicelor.

(210) M 2016 02221
(151) 29/03/2016
(732) BURDA ROMANIA S.R.L., Bdul.
Decebal nr. 25-29, et. 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 02222
(151) 29/03/2016
(732) GRIGORAŞ DARIUS DANIEL,
Intr. Basmului nr. 1, sc. B, ap. 3,
judeţul Timiş, 300751, TIMIŞOARA
ROMANIA

ABCDiabet

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Cărţi de vizită; publicaţii; reviste; hârtie,
carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de editare şi redactare
publicaţii; servicii editoriale şi redacţionale
(editare, tehnoredactare, tratamente texte);
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, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

(540)
Axiolexis
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de interpretare şi traducere;
prestare de servicii de traducere; furnizare de
servicii de traducere; traducere şi interpretare;
servicii de traducere; traducere lingvistică;
servicii lingvistice.

˜˜˜˜˜˜˜
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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;
consultanţă privind achiziţionarea de bunuri
imobiliare; achiziţie de proprietăţi imobiliare
(în numele terţilor); servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăţilor imobiliare;
agenţii de închiriere de proprietăţi imobiliare
(apartamente); servicii ale agenţiilor
imobiliare de spaţii comerciale; intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăţi
imobiliare; 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
consiliere privind deţinerea de proprietăţi
imobiliare; furnizare de informaţii pe internet
privind afacerile imobiliare; 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

(210) M 2016 02223
(151) 29/03/2016
(732) S.C. ELITE PROPERTIES S.R.L.,
Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 206-208, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
ELITE PROPERTY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Investiţii imobiliare; agenţii imobiliare;
evaluări imobiliare; afaceri imobiliare; agenţii
imobiliare; servicii imobiliare; gestiunea
bunurilor imobiliare; gestionarea investiţiilor
imobiliare; gestionarea proprietăţilor
(imobiliare); managementul proprietăţilor
imobiliare; managementul proprietăţilor
imobiliare; servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare;
consultanţă privind bunuri imobiliare; servicii
de achiziţii imobiliare; servicii ale agenţiilor
imobiliare; estimări de proprietăţi imobiliare;
administrare de proprietăţi imobiliare;
administrare de bunuri imobiliare; servicii
privind afaceri imobiliare; gestionare de
proprietăţi imobiliare; planificare de investiţii
imobiliare; asistenţă în domeniul achiziţiilor
imobiliare; consultanţă financiară privind
investiţiile imobiliare; intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare;
intermediere de închirieri de proprietăţi
imobiliare; achiziţie de proprietăţi imobiliare
(pentru terţi); 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
14
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închirierea spaţiilor comerciale; intermediere
de contracte pentru arendarea şi închirierea de
proprietăţi imobiliare; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru locaţii pentru
divertisment; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii de clădiri;
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 02205
(151) 29/03/2016
(732) FABRICA DE PROIECTE S.R.L.,
Str. Cupidon nr. 5, Judeţul Timiş, ,
GIROC ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
FABRICA DE PROIECTE

(531) Clasificare Viena:070124; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii de arhitectură şi inginerie; design
arhitectural; consultanţă în arhitectură;
managementul proiectelor arhitecturale;
realizarea de planuri arhitecturale; servicii de
planificare arhitecturală şi urbană.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02212
(151) 29/03/2016
(732) S.C. NO ZI MEDIA S.R.L., Aleea
Sevis nr. 14, bl. Y2, ap. 62, jud. Sibiu,
550382, SIBIU ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02213
(151) 29/03/2016
(732) S.C. EMMA SALAD S.R.L., Str.
Fântânele nr. 34-36, ap. 51, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

No Zi
(591) Culori revendicate:portocaliu, verde

(591) Culori revendicate:negru, verde, roşu,
bleu, maro, galben, grena

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270508; 270510; 270515; 290112;

(531) Clasificare Viena:020901; 020915;
050912; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate online; promovarea afacerii
(publicitate); publicitate prin bannere;
publicitate; publicitate şi marketing; servicii
de publicitate; publicitate şi reclamă;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; servicii de publicitate
exterioară; servicii de publicitate şi marketing;
publicitate pentru terţi pe internet; servicii de
publicitate şi reclamă; publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii;
publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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prepararea băuturilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 02216
(151) 29/03/2016
(732) S.C. BUSINESS INSIDER S.R.L.,
Piaţa Pache Protopopescu nr. 1, et. 2,
ap. 6, camera 12, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02214
(151) 29/03/2016
(732) STOICIU FLORENTIN DORU, Bd.
Pache Protopopescu nr. 22, ap. 2, sect.
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
WOK PE LOC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02215
(151) 29/03/2016
(732) MAXMARIBON S.R.L., Str.
Corneliu Coposu nr. 7, bl. R63, ap. 2,
jud. Bihor, , ORADEA ROMANIA
(540)

ExpatFair by CITY COMPASS
(531) Clasificare Viena:011515; 170521;
241521; 270501; 270508; 270511;
270515;

MARIBON

(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
încălţămintei şi articolelor din piele, în
magazine specializate, prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet,
permiţând clienţilor să la vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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