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Cereri Mărci publicate în data 08.07.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04622

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
01/07/2016 ALTUNCI AHMED DAVID

Denumire
Marcă
(540)
NEW AIR LUX

2 M 2016 04623

01/07/2016 LACHE ALEXANDRU

Zaprefy

3 M 2016 04624

01/07/2016 LACHE ALEXANDRU

4 M 2016 04625

01/07/2016 MIKO MATEI IOAN

SCHNITZEL PALAST

5 M 2016 04626

01/07/2016 S.C. MEPRO UTILAJE S.R.L.

MEPRO UTILAJE

6 M 2016 04627

01/07/2016 S.C. SMART GSM WORLD S.R.L. smart gsm

7 M 2016 04629

01/07/2016 Quints LLC

Presto !

8 M 2016 04630

01/07/2016 PRIGOANA VASILE SILVIU

ETNO

9 M 2016 04631

01/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

alfa infinit potenţă

10 M 2016 04632

01/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

alfa x mai fertil

11 M 2016 04633

01/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

alfa a la pătrat masă musculară

12 M 2016 04634

01/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

alfa pi prostată

13 M 2016 04635

01/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

alfa minus dependenţe

14 M 2016 04636

01/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

alfa plus vitamine şi minerale

15 M 2016 04637

01/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

alfa extrage radical excese

16 M 2016 04638

01/07/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

alfa 0 zero stres

17 M 2016 04640

01/07/2016 NITU STELIAN
NITU CAMELIA MONICA

Custom Denim Crafters

18 M 2016 04641

01/07/2016 BĂRBUCEANU DRAGOŞ
CONSTANTIN

PartyTrip
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 04642

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
01/07/2016 GANMAR TRANSERV GAS S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)

20 M 2016 04643

01/07/2016 S.C. FUTUREDESIGN S.R.L.
BIROU PENTRU ARTA SI
CERCETARE URBANA

SOCIALIST MODERNISM

21 M 2016 04644

01/07/2016 S.C. PRODAS SECURITY S.R.L.

PRODAS SECURITY

22 M 2016 04645

01/07/2016 GANMAR TRANSERV GAS S.R.L. SUPER MARFĂ, SUPER PREŢ !

23 M 2016 04646

01/07/2016 S.C. TEXER SERVICE COMPANY TEXER SERVICE COMPANY
S.R.L.

24 M 2016 04647

01/07/2016 S.C. TEXER SERVICE COMPANY texer.ro
S.R.L.

25 M 2016 04648

01/07/2016 S.C. GORMAD SPORT S.R.L.

BAZA SPORTIVA DESAVOIA

26 M 2016 04649

01/07/2016 VULPE DANIEL

dandana.ro boating, outdoor &
more

27 M 2016 04650

01/07/2016 Dynavolt Renewable Energy
Technology Co., Ltd

28 M 2016 04651

01/07/2016 NORIEL IMPEX S.R.L.

JOYSTER

29 M 2016 04652

01/07/2016 INFO PULS S.R.L.

etalon TV

30 M 2016 04653

01/07/2016 CIPROMA SEM S.R.L.

ciproma seminţele afacerii tale

31 M 2016 04654

01/07/2016 S.C. CROWN GUARD AND
PATROL S.R.L.

Crown Guard and Patrol
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(210) M 2016 04648
(151) 01/07/2016
(732) S.C. GORMAD SPORT S.R.L., Str.
Eftimie Murgu, nr. 87, Jud. Arad, ,
ARAD ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

(210) M 2016 04649
(151) 01/07/2016
(732) VULPE DANIEL, B-dul. Camil
Ressu, nr. 70, bl. PM 26, sc. D, et. 3,
ap. 122, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

dandana.ro boating, outdoor & more
(531) Clasificare Viena:180323; 270501;
270508; 270511;

BAZA SPORTIVA DESAVOIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse (cu excepţia
transportului lor) 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.

(591) Culori revendicate:bleu, alb
(531) Clasificare Viena:020108; 210301;
260514; 260518; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 01.07.2016

(210) M 2016 04650
(151) 01/07/2016
(732) Dynavolt Renewable Energy
Technology Co., Ltd, West Lianhe
Road, Blocks 1,2,4, Dynavolt Battery
Factory, Huafu Industrial Park,
Guangdone Province, Chenghai
District, , SHANTOU CHINA
(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
nr. 54, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 04651
(151) 01/07/2016
(732) NORIEL IMPEX S.R.L., Str.
Căminului, Nr.6, sectorul 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
JOYSTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;
240109;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule electrice; biciclete; mopeduri;
biciclete electrice; motociclete; microturisme
(cycle cars); vehicule de locomoţie terestră,
aeriană, navală şi pe calea ferată; autocare;
automobile; scutere (vehicule cu motor).

˜˜˜˜˜˜˜
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publicitate pentru recrutare de personal;
publicitate promoţională desfaşurată prin
telefon; servicii de planificare pentru
publicitate; servicii de agenţie de publicitate;
publicitate radio şi de televiziune; servicii de
publicitate privind automobilele; servicii de
publicitate de exterior; servicii de editare de
publicitate; servicii de publicitate furnizate
florarilor; publicitate pentru terţi pe internet;
cercetare de piaţă pentru publicitate; servicii
de publicitate şi reclamă; servicii de
publicitate în presă; servicii de publicitate
pentru arhitecţi; consultanţă în publicitate şi
marketing; servicii de promovare şi
publicitate; servicii de publicitate şi
marketing; difuzarea de date privind
publicitatea; consultanţă în afaceri privind
publicitatea; consultanţă pentru afaceri privind
publicitatea; servicii de informaţii privind
publicitatea; servicii de consultanţă privind
publicitatea; servicii de asistenţă privind
publicitatea; colectarea de informaţii privind
publicitatea; servicii de cercetare privind
publicitatea; compilare de statistici privind
publicitatea; furnizare de informaţii privind
publicitatea; consultanţă privind publicitatea
în presă; publicitate în sectorul transport şi
livrare; publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidenţiale; servicii de publicitate privind
serviciile financiare; servicii de publicitate
privind lucrări publice; servicii de publicitate
privind industria automobilelor; publicitate
promoţională privind pregătirea în filozofie;
servicii de publicitate pentru promovarea
băuturilor; pregătirea de prezentari
audiovizuale pentru publicitate; publicitate
promoţionala pentru proiecte de explorare;
servicii de publicitate pentru industria literară;
servicii de publicitate furnizate prin internet;
servicii de publicitate furnizate pe internet;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare; servicii
de publicitate privind industria turismului;

(210) M 2016 04652
(151) 01/07/2016
(732) INFO PULS S.R.L., Str. Carol I, nr.
25A, et. 3, cam. 1, Jud. Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(540)

etalon TV
(591) Culori revendicate:negru, alb, verde
deschis
(531) Clasificare Viena:250502; 260409;
270501; 270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate televizată;
publicitate online; publicitate radiofonică;
publicitate prin corespondenţă; publicitate în
reviste; agenţii de publicitate; publicitate prin
bannere; organizarea de publicitate; servicii de
publicitate; publicitate şi reclamă; promovarea
afacerii [publicitate]; publicitate în
cinematografe; publicitate şi marketing;
consultanţă privind publicitatea; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; promovare [publicitate] de
călătorii; servicii de publicitate digitală;
publicitate directa prin poştă; promovare
[publicitate] de concerte; publicitate cu
raspuns direct; servicii de publicitate
exterioară; publicitate pentru pelicule
cinematografice; publicitate pe peliculă
cinematografica; servicii promoţionale de
publicitate; consultanţă privind publicitatea
comercială; servicii de reclamă şi publicitate;
publicitate în vederea recrutării personalului;
5
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publicitate şi de promovare de vânzîri;
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane; servicii de corelare a reţelelor
de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web;
asistenţă pentru conducerea intreprinderilor
comerciale în materie de publicitate; servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului; publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi indeosebi
prin internet; servicii de publicitate prin
afisarea de reclame pe baloane; servicii de
consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize; publicitate referitoare
la produse farmaceutice şi de imagistica în
vivo; servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare; servicii
de publicitate furnizate prin intermediul unei
baze de date; intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane;
pregatire şi realizare de planuri şi concepte
media şi de publicitate; publicitate în presă de
interes general şi în presă de specialitate;
servicii de publicitate şi promovare, precum şi
servicii de consultanţă aferente; servicii de
publicitate prin intermediul textelor afişate pe
ecrane de televiziune; servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acţiuni şi
de alte titluri de valoare; servicii de publicitate
constând din panouri cu două feţe purtate pe
umeri de persoane; servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comertului local;
pregătire de liste de adrese postale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă [cu
excepţia comercializării]; furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe internet;
servicii de publicitate pentru promovarea
conştientizării publice cu privire la sindromul
nefrotic şi la glomeruloscleroza focală
segmentara [FSGS]; publicitate, inclusiv

întocmirea de texte de publicitate comercială;
servicii de publicitate în domeniul imobiliar;
servicii de publicitate şi de promovare; servicii
de publicitate pentru alte persoane; servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte;
producţie de publicitate televizata şi
radiofonică; servicii de publicitate, marketing
şi promovare; publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice; analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate; publicitate
promoţională privind pracţica în formarea
filozofică; servicii de publicitate pentru
promovarea comertului electronic; servicii de
publicitate privind sectoarele de transport;
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; servicii de publicitate oferite de
o agenţie specializată în publicitate prin radio
şi televiziune; servicii de publicitate
comercială legate de francizare; publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare; publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă; expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate; publicitate
pentru site-urile web ale firmelor; servicii de
publicitate pentru jocuri de baseball;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online; publicitate, în special
servicii pentru promovarea de produse;
servicii de agenţii de modele referitoare la
publicitate; publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii; servicii de
creare de mărci (publicitate şi promovare);
publicitate şi reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poştei; servicii de
management de personal angajat în
publicitate; servicii de publicitate privind
vânzarea de vehicule motorizate; servicii de
publicitate privind industria marină şi
maritimă; servicii de publicitate pentru
promovarea vanzării de băuturi; servicii de
6
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microunde la receptoarele de televiziune;
difuzare de programe radio şi de televiziune;
transmitere de programe radio şi de
televiziune; radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet; servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile;
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune; radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere şi
de televiziune cu plată; difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive; furnizarea
accesului la televiziune prin aparate de
decodare; transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive; transmiterea de
programe de televiziune prin sateliţi spaţiali;
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
televiziune; transmisie de programe de radio şi
televiziune prin satelit; radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată; radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu; furnizare
de echipamente pentru televiziune pentru
transmisii din locaţii exterioare; difuzare de
programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliţilor spaţiali; recepţionarea
de programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi; informaţii cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune; asistenţă în furnizarea de
programe de televiziune prin cablu, oferită
terţilor; servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view; difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu; furnizare de informaţii cu
privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune; radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir; furnizarea accesului de
telecomunicaţii la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere;
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
filme şi programe de televiziune, furnizat

promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin sponsorizare şi contracte de licenţă
referitoare la evenimente sportive
internaţionale; publicitate pentru produsele
altor comercianţi, care dau posibilitatea
clienţilor să vadă şi să compare comod
serviciile oferite de respectivii comercianţi;
publicitate şi promoţii de vânzări legate de
bunurile şi serviciile furnizate şi comandate
prin intermediul telecomunicaţiilor sau al
serviciilor electronice; publicitate pentru
bunurile şi serviciile altor comercianţi, care
dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianţi; abonament la un canal
de televiziune; licitaţii prin telefon şi prin
televiziune; calcularea cotei de audienţa pentru
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
gestionare a fortei de munca pentru tehnicieni
de filme şi televiziune; servicii de rezervare a
forţei de muncă pentru tehnicieni de filme şi
televiziune.
38 Televiziune prin cablu; difuzare de filme
prin televiziune; comunicare de informaţii prin
televiziune; comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni; difuzare de programe de
televiziune; difuzare de televiziune prin
satelit; difuzarea la radio şi televiziune;
transmitere de programe de televiziune;
transmisie de date computerizate prin
televiziune; exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu; exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit;
difuzare de programe de televiziune
retransmise prin conectarea cablului la
receptoarele de televiziune; exploatare de
reţele de televiziune prin cablu; difuzare de
programe de televiziune prin cablu; leasing de
echipamente de televiziune prin cablu (cu
excepţia celor finanţate pentru achiziţia în rate
sau prin închiriere); difuzare de programe de
televiziune transmise prin legături de
7
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închirirere de ehipament de iluminat pentru
televiziune; producţie de programe de
televiziune în direct; divertisment difuzat prin
televiziune prin reţele IP; producţie de
programe pentru televiziunea prin cablu;
furnizare de filme şi de programe de
televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată; servicii de educaţie
furnizate prin programe de televiziune;
furnizare de informaţii referitoare la programe
de televiziune; servicii de divertisment de
televiziune cu circuit închis; servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune;
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice; divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil; publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune; pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune; producţie de
divertisment sub formă de programe de
televiziune; servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune; închiriere
de dispozitive de iluminare pentru platourile
de televiziune; producţie de divertisment sub
formă de seriale de televiziune; producţie de
programe de televiziune în direct pentru
divertisment; închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune;
servicii de programe de ştiri pentru radio sau
televiziune; servicii educaţionale sub formă de
programe muzicale de televiziune; servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video şi
televiziune; închiriere de instalaţii pentru
producţia de programe de televiziune;
divertisment de tipul programelor de
televiziune continue în domeniul varietăţilor;
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ; servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune; închiriere de
echipament de televiziune pentru comprimarea
interactivă şi digitală; servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune

printr-un serviciu video la cerere.
41 Concerte muzicale pentru televiziune;
producţie de televiziune; pregătire de
programe de televiziune; producţie de
spectacole de televiziune; productie de
emisiuni de televiziune; producţie de
programe de televiziune; spectacole de
televiziune prin satelit; închiriere de camere de
televiziune; divertisment de radio şi
televiziune; prezentare de programe de
televiziune; montaj de programe de
televiziune; programare de televiziune
[programare]; seriale de televiziune prin
satelit; închiriere de programe de televiziune;
producţie de filme pentru televiziune; servicii
ale studiourilor de televiziune; producţie de
programe animate pentru televiziune şi
televiziunea prin cablu; programe de
televiziune prin cablu [programare]; producţii
de film, televiziune şi radio; servicii privind
ghidul programelor de televiziune; servicii de
educaţie furnizate prin televiziune; producţie
de efecte speciale pentru televiziune; producţie
de evenimente sportive pentru televiziune;
producţie de programe educative de
televiziune; furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcăbile la televiziune cu
plată; pregătire de programe radiofonice şi de
televiziune; servicii de producţie de programe
de televiziune; producţie de programe de
televiziune prin cablu; producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment; producţie de
programe de divertisment pentru televiziune;
închirierea de posturi de radio şi televiziune;
producţie de programe radiofonice şi de
televiziune; producţie de filme de televiziune
şi cinematografice; stabilirea grilei de
programe de televiziune [programare];
închiriere de decoruri pentru studiouri de
televiziune; producţie de programe de
televiziune cu subtitrare; planificarea
programelor de radio şi de televiziune;
8
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webcam; servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune interactive; servicii de
furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune; servicii pentru
producţie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune; emitere simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
posturi; transmisia simultană a unor programe
de televiziune pe mai multe canale; găzduire şi
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune; servicii
specifice parcurilor de distracţii cu tematică
inspirată din producţiile de televiziune;
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune; furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcabile printr-un
serviciu video on demand; furnizare de
informaţii despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir şi online;
furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
banda larga, fără fir şi online.

(210) M 2016 04653
(151) 01/07/2016
(732) CIPROMA SEM S.R.L., Str. 13
Septembrie, nr. 65-69, bl. 65-67, sc. 1,
ap. 17, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ciproma seminţele afacerii tale
(591) Culori revendicate:galben (pantone
387C), verde (pantone 368C)
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
260409; 260418; 270501; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Seminţe de dovleac prelucrate; seminţe
procesate de floarea soarelui; seminţe
procesate.
30 Seminţe de cereale procesate.
31 Seminţe naturale; seminţe pentru semănat;
seminţe pentru agricultură; seminţe de iarbă;
seminţe de plantat; seminţe de grâu; seminţe
de floarea-soarelui; seminţe de grâu hibride;
produse pentru însămânţare (seminţe); seminţe
neprocesate de uz agricol; seminţe de legume;
seminţe de secară; seminţe acoperite cu un
preparat antiparazitar; seminţe, bulbi şi
răsaduri pentru reproducerea plantelor; grăunţe
(seminţe).
42 Cercetare privind producţia semintelor;
servicii de testare a seminţelor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04654
(151) 01/07/2016
(732) S.C. CROWN GUARD AND
PATROL S.R.L., Nr. 7B, Ceuaşu de
Câmpie, Jud. Mureş, , SAT
VOINICENI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ
(540)

(210) M 2016 04631
(151) 01/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA
(540)

alfa infinit potenţă
Crown Guard and Patrol
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:010105; 240125;
240902; 240907; 240914; 270501;
270507;

(531) Clasificare Viena:241511; 241513;
241708; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază şi protecţie.
39 Transport securizat de valori şi persoane.
45 Activitate de monitorizare, investigaţie şi
protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor;
activităţi de detectivi particulari; evaluarea
riscurilor în materie de securitate; servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale; servicii de
consultanţă în domeniul pazei şi protecţiei de
persoane, bunuri şi valori.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate creşterii potenţei.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04632
(151) 01/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, , BOD
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04633
(151) 01/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA
(540)

alfa x mai fertil
alfa a la pătrat masă musculară
(591) Culori revendicate:verde, negru
(591) Culori revendicate:mov, negru
(531) Clasificare Viena:241511; 241513;
270501; 270512; 290112;

(531) Clasificare Viena:241511; 241513;
270501; 270711; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate creşterii fertilităţii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate creşterii şi armonizării
masei musculare.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04634
(151) 01/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, , BOD
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04635
(151) 01/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA
(540)

alfa pi prostată
alfa minus dependenţe
(591) Culori revendicate:galben, negru
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:241511; 241513;
241725; 270501; 290112;

(531) Clasificare Viena:241511; 241513;
261108; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate menţinerii sănătăţii
prostatei.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate eliminării dependenţelor
de substanţe nocive.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04636
(151) 01/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, , BOD
ROMANIA

(210) M 2016 04637
(151) 01/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA

(540)

(540)

alfa extrage radical excese

alfa plus vitamine şi minerale
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

(591) Culori revendicate:turquoise, negru

(531) Clasificare Viena:241301; 241511;
241513; 270501; 290112;

(531) Clasificare Viena:241511; 241513;
241705; 241707; 261113; 270501;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate revitaminizării şi
remineralizării corpului.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate bărbaţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04638
(151) 01/07/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, , BOD
ROMANIA

(210) M 2016 04622
(151) 01/07/2016
(732) ALTUNCI AHMED DAVID,
Rezidenţă în Romania, Şos. Mihai
Bravu nr. 219, sector 2, Bucureşti,

(540)

(540)
NEW AIR LUX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
alfa 0 zero stres

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:albastru, negru

(210) M 2016 04623
(151) 01/07/2016
(732) LACHE ALEXANDRU, Aleea Ilia
nr. 2, bl. 58B, sc. 2, ap. 110, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:241511; 241513;
270501; 270712; 270717; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare destinate ameliorării şi reducerii
simptomelor stresului.

(540)
Zaprefy
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicaţie software de calculator pentru
organizarea şi vizualizarea informaţiilor.
35 Distribuirea în scop comercial a aplicaţiei.
42 Crearea şi întreţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04624
(151) 01/07/2016
(732) LACHE ALEXANDRU, Aleea Ilia
nr. 2, bl. 58B, sc. 2, ap. 110, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04625
(151) 01/07/2016
(732) MIKO MATEI IOAN, Str.
Constanţa, nr. 14, ap. 8, jud. Cluj,
400158, CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)
SCHNITZEL PALAST
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru,
oranj

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:030716; 030724;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicaţie software de calculator pentru
organizarea şi vizualizarea informaţiilor.
35 Distribuirea în scop comercial a aplicaţiei.
42 Crearea şi întreţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 04626
(151) 01/07/2016
(732) S.C. MEPRO UTILAJE S.R.L., Str.
Bruxelles nr. 45, Comuna Prejmer,
judeţul Braşov, , SAT PREJMER
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04627
(151) 01/07/2016
(732) S.C. SMART GSM WORLD S.R.L.,
Str. Octavian Goga nr. 45, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)

MEPRO UTILAJE
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:260409; 261325;
270315; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga

smart gsm
(591) Culori revendicate:negru, alb, bleu
(531) Clasificare Viena:160111; 160125;
260116; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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bebeluşi; loţiuni pentru bebeluşi; şampon
pentru bebeluşi; balsam pentru păr destinat
bebeluşilor; produse nemedicinale de îngrijire
pentru bebeluşi; cremă ne-medicamentoasă
pentru erupţiile cutanate provocate de scutec;
amidon natural pentru spălarea rufelor;
şampoane; balsamuri pentru păr; şampoane
pentru păr; uleiuri de baie; uleiuri pentru păr;
preparate cu protecţie solară puternică sau
totală; produse pentru protecţie solară; produse
pentru protecţie solară rezistente la apă; geluri
pentru bronzare; creme folosite după
expunerea la soare; loţiuni folosite după
expunerea la soare (de uz cosmetic); creme de
protecţie solară (cosmetice); loţiuni pentru
protecţie solară; spray-uri de protecţie solară;
preparate pentru împrospătarea aerului;
produse de înălbire de uz casnic; odorizante de
casă; substanţe de curăţare pentru uz casnic;
preparate pentru îndepărtarea petelor de pe
articolele de menaj.
5 Dezinfectanţi; produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor; dezinfectanţi de uz casnic;
pudre medicinale pentru bebeluşi; uleiuri
medicinale pentru bebeluşi; tampoane
igienice; tampoane; absorbante; scutece pentru
bebeluşi; scutece din hârtie; scutece de unică
folosinţă; scutece din hârtie pentru bebeluşi;
truse de prim ajutor; tampoane igienice pentru
femei; produse dezinfectante de uz casnic;
produse pentru împrospătarea aerului;
preparate pentru purificarea aerului; preparate
pentru odorizarea aerului; preparate
deodorante universale pentru uz menajer,
comercial sau industrial.
8 Tacâmuri; tacâmuri speciale pentru bebeluşi;
tacâmuri şi veselă de unică folosinţă
(tacâmuri) din plastic; tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri).
16 Şerveţele de masă din hârtie; serveţele de
unică folosinţă; saci de gunoi; filtre de cafea
din hârtie.

(210) M 2016 04629
(151) 01/07/2016
(732) Quints LLC, Foulk Road 103, Suite
202, DE 19803, WILMINGTON
S.U.A.
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

Presto !
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(300) Prioritate invocată:
51413/29/04/2016/TT
(531) Clasificare Viena:241725; 260106;
260116; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri dezinfectante; detergenţi pentru
maşina de spălat vase; săpunuri; săpun lichid;
săpunuri pentru mâini; detergent de rufe
pulbere; detergenţi de rufe; balsam de rufe;
detergenţi de rufe pentru curăţare de uz casnic;
produse pentru curăţarea sticlei; produse
pentru curăţarea mobilierului; produse pentru
curăţarea toaletelor; produse pentru curăţarea
tapiţeriei; produse de curăţare sub formă de
spray de uz casnic; produse de curăţare sub
formă de spray pentru materiale textile; pudră
pentru bebeluşi; şerveţele umede pentru
bebeluşi (de uz cosmetic); uleiuri pentru
17
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dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
dezinfectanţi de uz casnic, pudre medicinale
pentru bebeluşi, uleiuri medicinale pentru
bebeluşi, tampoane igienice, tampoane
absorbante, scutece pentru bebeluşi, scutece
din hârtie, scutece de unică folosinţă, scutece
din hârtie pentru bebeluşi, truse de prim ajutor,
tampoane igienice pentru femei, produse
dezinfectante de uz casnic, produse pentru
împrospătarea aerului, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, preparate deodorante
universale pentru uz menajer, comercial sau
industrial, tacâmuri, tacâmuri speciale pentru
bebeluşi, tacâmuri şi veselă de unică folosinţă
(tacâmuri) din plastic, tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri), şerveţele de masă din
hârtie, şerveţele de unică folosinţă, saci de
gunoi, filtre de cafea din hârtie, farfurii,
farfurii din hârtie, porţelanuri, farfurii de unică
folosinţă, filtre de cafea neelectrice, filtre de
cafea, nu din hârtie, ca parte componentă a
cafetierelor non-electrice, pahare din hârtie,
pahare din plastic; program de recompensare
a loialităţii clienţilor pentru cumpărători;
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
referitoare la toate cele menţionate mai sus.

21 Farfurii; farfurii din hârtie; porţelanuri;
farfurii de unică folosinţă; filtre de cafea
neelectrice; filtre de cafea, nu din hârtie, ca
parte componentă a cafetierelor non-electrice;
pahare din hârtie; pahare din plastic.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; funcţii de birou;
servicii de vânzare cu amănuntul şi servicii
on-line de vânzare cu amănuntul legate de
vânzarea de săpunuri dezinfectante, detergenţi
pentru maşina de spălat vase, săpunuri, săpun
lichid, săpunuri pentru mâini, detergent de rufe
pulbere, detergenţi de rufe, balsam de rufe,
detergenţi de rufe pentru curăţare de uz casnic,
produse pentru curăţarea sticlei, produse
pentru curăţarea mobilierului, produse pentru
curăţarea toaletelor, produse pentru curatarea
tapiţeriei, produse de curăţare sub formă de
spray de uz casnic, produse de curăţare sub
formă de spray pentru materiale textile, pudră
pentru bebeluşi, şerveţele umede pentru
bebeluşi, uleiuri pentru bebeluşi, loţiuni pentru
bebeluşi, şampon pentru bebeluşi, balsam
pentru păr destinat bebeluşilor, produse de
îngrijire pentru bebeluşi, cremă pentru
erupţiile cutanate provocate de scutec, amidon
natural pentru spălarea rufelor, şampoane,
balsamuri pentru păr, şampoane pentru păr,
uleiuri de baie, uleiuri pentru păr, preparate cu
protecţie solară puternică sau totală, produse
pentru protecţie solară, produse pentru
protecţie solară rezistente la apă, geluri pentru
bronzare, creme folosite după expunerea la
soare, loţiuni folosite după expunerea la soare,
creme de protecţie solară, loţiuni pentru
protecţie solară, spray-uri de protecţie solară,
preparate pentru împrospătarea aerului,
produse de înălbire de uz casnic, odorizante de
casă, substanţe de curăţare pentru uz casnic,
substanţe de curăţare pentru uz casnic,
preparate pentru îndepărtarea petelor de pe
articolele de menaj, dezinfectanţi, produse

˜˜˜˜˜˜˜
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tricoturi (îmbrăcăminte); jachete
(îmbrăcăminte); blănuri (îmbrăcăminte); glugi
(îmbrăcăminte); văluri (îmbrăcăminte); corsete
(îmbrăcăminte); şorţuri (îmbrăcăminte);
gabardine (îmbrăcăminte); îmbrăcăminte
ţesută; articole de îmbrăcăminte; îmbrăcăminte
pentru sport; îmbrăcăminte din denim;
îmbrăcăminte pentru ciclişti; îmbrăcăminte
pentru pescari; îmbrăcăminte pentru
automobilişti; îmbrăcăminte pentru gravide;
îmbrăcăminte de noapte; îmbrăcăminte pentru
copii; îmbrăcăminte de dormit; îmbrăcăminte
pentru dormit; îmbrăcăminte din in;
îmbrăcăminte pentru surf; îmbrăcăminte
japoneză tradiţională; costume populare
(îmbrăcăminte); îmbrăcăminte din lână;
îmbrăcăminte pentru fete; îmbrăcăminte
pentru femei; articole de îmbrăcăminte
impermeabile; viziere (articole de
îmbrăcăminte); gulere de haină
(îmbrăcăminte); costume de jogging
(îmbrăcăminte); pulover (articole de
îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor; pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte); îmbrăcăminte formală de
seară; trusouri (articole de îmbrăcăminte);
pălării de hârtie (îmbrăcăminte); curele din
piele (îmbrăcăminte); mănuşi (articole de
îmbrăcăminte); scutece tip chilot
(îmbrăcăminte); îmbrăcăminte rezistentă la
ploaie; furouri (articole de îmbrăcăminte);
corsete (articole de îmbrăcăminte);
îmbrăcăminte pentru nou născuţi; eşarfe
(articole de îmbrăcăminte); cămăşi purtate
peste îmbrăcăminte; articole de îmbrăcăminte
de agrement; pantaloni scurţi (articole de
îmbrăcăminte); salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte); curele din materiale textile
(îmbrăcăminte); articole de îmbrăcăminte
pentru schi; corsete (articole de îmbrăcăminte,
corsete); articole de îmbrăcăminte pentru
băieţi; articole de îmbrăcăminte pentru

(210) M 2016 04630
(151) 01/07/2016
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.
Labirint Nr. 84, Sector 3, ,
BUCURESTI ROMANIA
(540)
ETNO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04640
(151) 01/07/2016
(732) NITU STELIAN, Str. Livezilor nr.
53j, jud. Ilfov, 077135, MOGOŞOAIA
ROMANIA
(732) NITU CAMELIA MONICA, Str.
Livezilor nr. 53j, jud. Ilfov, 077135,
MOGOŞOAIA ROMANIA
(540)

Custom Denim Crafters
(591) Culori revendicate:negru, alb,
portocaliu (pantone 1655C)
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
260205; 270501; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte; fulare (îmbrăcăminte);
19
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ciclism; articole de îmbrăcăminte pentru copii;
articole de îmbrăcăminte pentru tenis; articole
de îmbrăcăminte pentru triatlon; articole de
îmbrăcăminte din mătase; articole de
îmbrăcăminte din caşmir; articole de
îmbrăcăminte pentru dans; articole de
îmbrăcăminte pentru teatru; articole de
îmbrăcăminte de ocazie; articole de
îmbrăcăminte din catifea; body-uri (articole de
îmbrăcăminte); articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici; pantaloni de jogging
(articole de îmbrăcăminte); articole de
îmbrăcăminte pentru arte marţiale; articole de
îmbrăcăminte confecţionate din blană; articole
de îmbrăcăminte cu protecţie solară; bentiţe cu
protecţii pentru urechi (îmbrăcăminte);
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activităţi în
aer liber; articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber; jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport; articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele; articole de
îmbrăcăminte pentru domnişoare de onoare;
costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru activităţi
de petrecere a timpului liber; bentiţe de gât
(părţi de articole de îmbrăcăminte);
îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănuşile de golf); articole de îmbrăcăminte
pentru călărie (altele decât pălăriile de călărie);
şosete; şosete antiperspirante; şosete
impermeabile; şosete termice (nu încălzeşte
electric); şosete peste genunchi; şosete de lână;
şosete pentru bărbaţi; şosete cu talpă; şosete şi
ciorapi; şosete pentru tenis; şosete pentru
sport; şosete fără talpă; şosete joase pentru
încălţăminte; jartiere pentru şosete bărbăteşti;
şosete până la glezne; şosete cu călcâi întărit;
şosete care absorb transpiraţia; şosete pentru
purtat în pat; jeanşi denim; jachete din denim;
haine din denim (jachete, pardesie).

(210) M 2016 04641
(151) 01/07/2016
(732) B Ă R B U C E A N U
DRAGOŞ
CONSTANTIN, Şos. Orhideelor nr.
19, sc. 2, et. 1, ap. 90, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

PartyTrip
(591) Culori revendicate:portocaliu, vernil
(531) Clasificare Viena:010302; 020109;
050112; 180501; 180503; 220111;
220125; 260118; 270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04642
(151) 01/07/2016
(732) GANMAR TRANSERV GAS
S.R.L., Str. Principală nr. 316, jud.
Bistriţa Năsăud, 427120, LIVEZILE
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04643
(151) 01/07/2016
(732) S.C. FUTUREDESIGN S.R.L., Bd.
Burebista nr. 2, bl. D-14, sc. 4, ap.
114, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) BIROU PENTRU ARTA SI
CERCETARE URBANA, Bd.
Burebista nr. 2, bl. D-14, sc. 4, ap.
114, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

SOCIALIST MODERNISM
(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru,
alb, albastru

(531) Clasificare Viena:010102; 010115;
260416; 270501; 270502;

(531) Clasificare Viena:020904; 020908;
020914; 040502; 190101; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi servicii de cercetare şi proiectare
aferente; servicii de analiză şicercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(151) 01/07/2016
(732) GANMAR TRANSERV GAS
S.R.L., Str. Principală nr. 316, jud.
Bistriţa Năsăud, 427120, LIVEZILE
ROMANIA
(540)

(151) 01/07/2016
(732) S.C. PRODAS SECURITY S.R.L.,
Str. Afirmării nr. 8, jud. Ilfov, ,
DOMNEŞTI ROMANIA
(540)

PRODAS SECURITY
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
SUPER MARFĂ, SUPER PREŢ !

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servcii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizarea de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagina web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(151) 01/07/2016
(732) S.C. TEXER SERVICE COMPANY
S.R.L., Str. Banca Naţională nr. 29,
jud. Bacău, , BACĂU ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(210) M 2016 04647
(151) 01/07/2016
(732) S.C. TEXER SERVICE COMPANY
S.R.L., Str. Banca Naţională nr. 29,
jud. Bacău, , BACĂU ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

TEXER SERVICE COMPANY

(540)
texer.ro

(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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(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 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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ERATA
Referitor la depozitul M 2016/01262 înregistrat în data de 24/02/2016, publicat
în data de 02/03/2016, dintr-o eroare materială serviciile din clasa 35 au fost publicate
în clasa 30.
Corect este clasa 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comercială; lucrări de
birou.

ERATA

La depozitul M 2016/03725 publicat în data de 31.05.2016, dintr-o eroare materiala
numele solicitantantului a fost publicat gresit.
Solicitantul corect pentru cererea sus mentionata este : MURESAN DORU SEBASTIAN,
Str. Baba Novac, nr. 16, bl. 23, sc. 1, et. 7, ap. 32, sector 3, BUCURESTI.

