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Cereri Mărci publicate în data de 09/08/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 05011

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
02/08/2016 S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

ECVIPUR

2 M 2016 05406

02/08/2016 S.C. BRAŞOVUL TĂU S.R.L.

Brasov TV

3 M 2016 05407

02/08/2016 S.C. PKF CONSTRUCT S.R.L.

PKF Construct

4 M 2016 05408

02/08/2016 ASOCIATIA "SALVEAZA O INIMA" Asociaţia "Salvează o inimă" noi
punem suflet!

5 M 2016 05410

02/08/2016 S.C. MENTOR TRADING S.R.L.

Frutticon porţia de sănătate

6 M 2016 05411

02/08/2016 MOURIS AAD

Özdilek

7 M 2016 05412

02/08/2016 S.C. MEDA PARK S.R.L.

Delicii

8 M 2016 05413

02/08/2016 BREAKDOWN S.R.L.

BREAKIN' ESCAPE ROOMS

9 M 2016 05414

02/08/2016 S.C. FITPASS S.R.L.

Fitpass

10 M 2016 05415

02/08/2016 Sushi Gourmet IP Sarl

sushi MARKET

11 M 2016 05416

02/08/2016 COVART COMPANY S.R.L.

Cove Band

12 M 2016 05418

02/08/2016 S.C. INTERMARK S.R.L.

CEREALELE VIVA, PENTRU UN
MIC DEJUN MULT MAI BUN!

13 M 2016 05419

02/08/2016 S.C. TETAROM S.A.

T TETAROM PARCURI
INDUSTRIALE

14 M 2016 05420

02/08/2016 CHIRIŢĂ ELENA

DIPLOMAŢI ÎN JURUL LUMII.
Descoperă România

15 M 2016 05421

02/08/2016 S.C. RETAIL PARK PITESTI
S.R.L.

PITEŞTI RETAIL PARK

16 M 2016 05422

02/08/2016 S.C. TEHNIC DARKAFFE S.R.L.

FRESH WATER

17 M 2016 05423

02/08/2016 STOIAN DIANA-PAULA

PSIHOTERAPIE SCURTĂ
STRATEGICĂ
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Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 05424

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
02/08/2016 STOIAN DIANA-PAULA

Denumire
Marcă
(540)
TERAPIE SCURTĂ
STRATEGICĂ

19 M 2016 05425

02/08/2016 LUPU ANA MARIA

ANILU

20 M 2016 05426

02/08/2016 S.C. OFTAFARMA ROMANIA
S.R.L.

SIFIMOX

21 M 2016 05427

02/08/2016 PRELIPCEAN EUGEN

RESTAURANT MEDITERANA
Rădăuţi

22 M 2016 05428

02/08/2016 HEINEKEN ROMANIA S.A.

ECOVALUE

23 M 2016 05429

02/08/2016 ANTONIO RISTORANTE S.R.L.

Don Antonio CUCINA
TRADIZIONALE

24 M 2016 05430

02/08/2016 ANTONIO RISTORANTE S.R.L.

Don Antonio CUCINA
TRADIZIONALE

25 M 2016 05431

02/08/2016 BLAJ ADRIANA-CORINA

JOSEPHINE CLNIQUE

26 M 2016 05432

02/08/2016 S.C. UNIVERSAL S.A.

Buonissimo FOOD

27 M 2016 05433

02/08/2016 DANAILA-STANCIU
CONSTANTIN

DSC SERVICE

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 02/08/2016

(210) M 2016 05011
(151) 02/08/2016
(732) S.C. ROMVAC COMPANY S.A.,
Sos. Centurii, nr. 7, Jud. Ilfov,
077190, ORAŞ VOLUNTARI
ROMANIA

(210) M 2016 05418
(151) 02/08/2016
(732) S.C. INTERMARK S.R.L.,
Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,
415600, STEI ROMANIA
(540)

(540)
ECVIPUR
CEREALELE VIVA, PENTRU UN MIC
DEJUN MULT MAI BUN!

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare.

(591) Culori revendicate:alb, roşu

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270503; 290112;

(210) M 2016 05416
(151) 02/08/2016
(732) COVART COMPANY S.R.L., Str.
Botorani nr. 4, 050811, BUCUREŞTI
ROMANIA

(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(540)
Cove Band

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment muzical oferit de către
formaţii vocale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
3
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televiziunea prin protocol de internet (IPTV).
41 Servicii de programe de ştiri pentru
televiziune; divertisment de televiziune;
producţii de film şi televiziune; pregătire şi
producţie de televiziune; producţie de
programe de televiziune în direct; divertisment
difuzat prin televiziune prin reţele IP;
furnizare de informaţii referitoare la programe
de televiziune; producţie de programe de
televiziune în direct pentru divertisment.

(210) M 2016 05406
(151) 02/08/2016
(732) S.C. BRAŞOVUL TĂU S.R.L., Str.
Horia nr. 4, camera 2, judeţul Braşov,
, SACELE 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 05407
(151) 02/08/2016
(732) S.C. PKF CONSTRUCT S.R.L., Şos.
Unirii nr. 308, Comuna Corbeanca,
judeţul Ilfov, , SAT TAMASI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

Brasov TV
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260205; 261103;
261325; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare.
38 Televiziune prin cablu, comunicare de
informaţii prin televiziune; difuzare de
programe de televiziune; difuzare de filme
prin televiziune; transmitere de programe de
televiziune; difuzare de programe de
televiziune prin cablu; difuzare de programe
de televiziune transmise prin legături de
microunde la receptoarele de televiziune;
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
televiziune; servicii de difuzare referitoare la

PKF Construct
(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru,
gri
(531) Clasificare Viena:260304; 260725;
270501; 290113;
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(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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (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).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05408
(151) 02/08/2016
(732) ASOCIATIA "SALVEAZA O
INIMA", Comuna Frumusica, judeţul
Botoşani, , SAT BOSCOTENI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Asociaţia "Salvează o inimă" noi punem
suflet!
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:020901; 020914;
020915; 270501; 290113;
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cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
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.

(210) M 2016 05410
(151) 02/08/2016
(732) S.C. MENTOR TRADING S.R.L.,
Calea Drăgăşani nr. 20, judeţul Argeş,
110347, PITEŞTI ROMANIA
(540)

Frutticon porţia de sănătate

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

(210) M 2016 05411
(151) 02/08/2016
(732) MOURIS AAD, Bd. Voluntari nr. 85,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
270507; 290103;
(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.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi

Özdilek
(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;
270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Perne.
24 Prosoape din material textil; cuverturi;
lenjerii de pat şi feţe de mese; huse (lenjerii) şi
paturi pentru pat.
25 Halate; papuci de casă.

˜˜˜˜˜˜˜
6

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 02/08/2016

(210) M 2016 05412
(151) 02/08/2016
(732) S.C. MEDA PARK S.R.L., Str. Calea
Ialomiţei nr. 23, judeţul Dâmboviţa,
130142, TÂRGOVIŞTE ROMANIA

(210) M 2016 05413
(151) 02/08/2016
(732) BREAKDOWN S.R.L., Intrarea
Solzilor 23, camera 2, et. 4, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

Delicii
BREAKIN' ESCAPE ROOMS

(531) Clasificare Viena:270501;
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;
270508;

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05414
(151) 02/08/2016
(732) S.C. FITPASS S.R.L., Str. Cercului
nr. 2, et. 3, ap. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05415
(151) 02/08/2016
(732) Sushi Gourmet IP Sarl, 123 avenue
du X Septembre, L-2551,
LUXEMBOURG LUXEMBOURG

(540)

(540)
Fitpass

sushi MARKET
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:270501; 270512;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte şi vânat; extracte din carne, cu
excepţia extractelor de carne de pasăre; fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile, unt; mezeluri, cu excepţia
mezelurilor de pasăre; carne sărată, cu
excepţia produselor sărate din pasăre;
crustacee (nu vii); conserve de carne, cu
excepţia conservelor din carne de pasăre,
conserve de peşte; brânzeturi; băuturi pe bază
de lapte.
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 pentru răcire, sandvişuri, pizza, clătite,
biscuiţi, prăjituri, pâine prăjită, dulciuri,
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, cafea,

˜˜˜˜˜˜˜
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ciocolată sau ceai.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea de băuturi, limonade;
nectare de fructe, sifon, aperitive fără alcool.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cidru,
digestive (alcool şi lichioruri), vinuri, băuturi
spirtoase.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii oferite de baruri;
servicii de catering; servicii hoteliere;
rezervări de spaţii de cazare temporară; creşe;
exploatarea terenurilor de camping (închiriere
cazare); case de pensionari pentru persoane în
vârstă; pensiuni pentru animale.

(210) M 2016 05420
(151) 02/08/2016
(732) CHIRIŢĂ ELENA, Str. Victoriei nr.
109, Judeţul Argeş, 115300, CURTEA
DE ARGEŞ ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05419
(151) 02/08/2016
(732) S.C. TETAROM S.A., Str. Tăietura
Turcului nr. 47, Judeţul Cluj, 400221,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05421
(151) 02/08/2016
(732) S.C. RETAIL PARK PITESTI
S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr.
301-311, et, 3, birou nr. 5, sector 2,
020276, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) B P I
BROJBY
PATENT
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)
DIPLOMAŢI ÎN JURUL LUMII.
Descoperă România
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

T TETAROM PARCURI
INDUSTRIALE

(540)

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

PITEŞTI RETAIL PARK
(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu, verde, albastru, roz, galben

˜˜˜˜˜˜˜
9
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(531) Clasificare Viena:260409; 260416;
260418; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Filtre şi instalaţii de filtrare a apei.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05423
(151) 02/08/2016
(732) STOIAN DIANA-PAULA, Str. Matei
Basarab nr. 101, bl. 64, et. 7, ap. 32,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 05422
(151) 02/08/2016
(732) S.C. TEHNIC DARKAFFE S.R.L.,
Calea Baciului nr. 47, Jud. Cluj,
400230, CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

PSIHOTERAPIE SCURTĂ
STRATEGICĂ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de promovare privind
popularizarea psihoterapiei scurte strategice ca
metodă psihoterapeutică, realizate prin
mijloace de informare în masă scrise şi
audiovizuale (de interes general şi specific) ori
prin comunicarea în mediul on-line (de
exemplu, prin intermediul paginilor de
internet sau reţelelor de socializare).
41 Servicii de educaţie (organizarea şi
susţinerea de cursuri/programe de formare şi
pregătire profesională cu scop de iniţiere,
calificare, specializare, perfecţionare sau
atestare) pentru persoane (în mod particular
pentru psihologi, precum şi pentru absolvenţii
facultăţilor de medicină generală specializarea psihiatrie, asistenţă socială,
filosofie, pedagogie, teologie, în condiţiile
reglementărilor legale), sub toate formele
(inclusiv prin organizarea şi susţinerea de

(540)

FRESH WATER

(531) Clasificare Viena:011524; 250119;
270502; 270511;
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 02/08/2016

congrese, conferinţe, simpozioane, colocvii,
seminare, reuniuni de lucru şi ateliere), pe
tema/problematica psihoterapiei scurte
strategice; editarea, publicarea şi
difuzarea/diseminarea de materiale de
prezentare/redare a exercitării psihoterapiei
scurte strategice (sub formă de înregistrări
audio/video ori alte producţii multimedia), în
mod demonstrativ, îndeosebi în scop de
formare/supervizare profesională; consiliere
sau consultanţă privind instruirea pentru
practicarea psihoterapiei scurte strategice.
44 Intervenţia psihologică clinică (prin care se
modifică mecanismele psihologice implicate
în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală
mintală, autocunoaştere şi dezvoltare
personală, controlul factorilor psihologici
implicaţi în sănătate şi boală (prevenirea
patologiei) specifică metodei psihoterapiei
scurte strategice; psihoterapia scurtă strategică
individuală şi de grup, a copilului, familiei şi
adultului, cu aplicaţie generală (inclusiv în
genetica, sarcina, educaţie, protecţia socială şi
a copilului, tulburări din spectrul autist,
trauma, adicţii, asistenţă psihologică a
victimei şi agresorului, intervenţii paliative,
mediul instituţional sau penitenciar, justiţie,
promovarea şi optimizarea sănătăţii şi
dezvoltării umane); consiliere sau consultanţă
privind practicarea psihoterapiei scurte
strategice.

(210) M 2016 05426
(151) 02/08/2016
(732) S.C. OFTAFARMA ROMANIA
S.R.L., Str. Carol Davila nr. 105-107,
et. 2, ap. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI
(540)
SIFIMOX

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse şi preparate medicinale oftalmice
antibiotice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05427
(151) 02/08/2016
(732) PRELIPCEAN EUGEN, Sat
Horodnic de Jos Str. Principală nr.
61A, jud. Suceava, , COMUNA
HORODNIC DE JOS ROMANIA

(210) M 2016 05424
(151) 02/08/2016
(732) STOIAN DIANA-PAULA, Str. Matei
Basarab nr. 101, bl. 64, et. 7, ap. 32,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
TERAPIE SCURTĂ STRATEGICĂ

RESTAURANT MEDITERANA Rădăuţi

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de promovare privind
popularizarea psihoterapiei scurte strategice ca
metodă psihoterapeutică, realizate prin
mijloace de informare în masă scrise şi
audiovizuale (de interes general şi specific) ori
prin comunicarea în mediul on-line (de
exemplu, prin intermediul paginilor de
internet sau reţelelor de socializare).
41 Servicii de educaţie (organizarea şi
susţinerea de cursuri/programe de formare şi
pregătire profesională cu scop de iniţiere,
calificare, specializare, perfecţionare sau
atestare) pentru persoane (în mod particular
pentru psihologi, precum şi pentru absolvenţii
facultăţilor de medicină generală specializarea psihiatrie, asistenţă socială,
filosofie, pedagogie, teologie, în condiţiile
reglementărilor legale), sub toate formele
(inclusiv prin organizarea şi susţinerea de
congrese, conferinţe, simpozioane, colocvii,
seminare, reuniuni de lucru şi ateliere), pe
tema/problematica psihoterapiei scurte
strategice; editarea, publicarea şi
difuzarea/diseminarea de materiale de
prezentare/redare a exercitării psihoterapiei
scurte strategice (sub formă de înregistrări

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(531) Clasificare Viena:010302; 010316;
270508; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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audio/video ori alte producţii multimedia), în
mod demonstrativ, îndeosebi în scop de
formare/supervizare profesională; consiliere
sau consultanţă privind instruirea pentru
practicarea psihoterapiei scurte strategice.
44 Intervenţia psihologică clinică (prin care se
modifică mecanismele psihologice implicate
în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală
mintală, autocunoaştere şi dezvoltare
personală, controlul factorilor psihologici
implicaţi în sănătate şi boală (prevenirea
patologiei) specifică metodei psihoterapiei
scurte strategice; psihoterapia scurtă strategică
individuală şi de grup, a copilului, familiei şi
adultului, cu aplicaţie generală (inclusiv în
genetică, sarcină, educaţie, protecţia socială şi
a copilului, tulburări din spectrul autist,
traumă, adicţii, asistenţă psihologică a
victimei şi agresorului, intervenţii paliative,
mediul instituţional sau penitenciar, justiţie,
promovarea şi optimizarea sănătăţii şi
dezvoltării umane); consiliere sau consultanţă
privind practicarea psihoterapiei scurte
strategice.

(210) M 2016 05428
(151) 02/08/2016
(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., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501;

(540)

ECOVALUE

(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.
33 Cidru şi băuturi pe baza de cidru (băuturi
alcoolice).
35 Publicitate; relaţii publice; difuzare de
material publicitar; publicare de texte
publicitare; servicii destinate responsabilizării
sociale cu privire la reducerea deşeurilor de
ambalaje şi responsabilizarea socială în
privinţa ambalajelor de unică folosinţă
13
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utilizate în industria şi pe piaţa berii şi
cidrului, inclusiv a politicilor de protecţie a
mediului prin utilizarea deşeurilor de
ambalaje ca şi resurse în circuitul economic
de producţie şi comercializare a berii, berii
nefiltrate, berii fără alcool, berii cu suc de
fructe, cidrului şi cidrului fără alcool.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizarea de colocvii;
furnizare de informaţii în materie de educaţie
şi responsabilizarea socială; organizarea de
work-shopuri; toate cele de mai sus în
legătură cu reducerea deşeurilor de ambalaje
şi responsabilizarea socială în privinţa
ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii şi cidrului, inclusiv
a politicilor de protecţie a mediului prin
utilizarea deşeurilor de ambalaje ca şi resurse
în circuitul economic de producţie şi
comercializarea a berii, berii nefiltrate, berii
fără alcool, berii cu suc de fructe, cidrului şi
cidrului fără alcool.

(210) M 2016 05429
(151) 02/08/2016
(732) ANTONIO RISTORANTE S.R.L.,
Str. Ioan Popasu nr. 15, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai nr. 4,
bl. 4, sc. D, ap.3, judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

Don Antonio CUCINA TRADIZIONALE

(531) Clasificare Viena:270501; 270513;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de bar, cafenele; cantine, catering
de alimente şi băuturi, restaurante, restaurante
cu autoservire, snack-bar-uri; pensiuni,
camping, hosteluri, hoteluri, moteluri; în
general rezervări de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05430
(151) 02/08/2016
(732) ANTONIO RISTORANTE S.R.L.,
Str. Ioan Popasu nr. 15, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai nr. 4,
bl. 4, sc. D, ap.3, judeţul Braşov
BRAŞOV

(210) M 2016 05431
(151) 02/08/2016
(732) BLAJ ADRIANA-CORINA, Str.
Alexandru Ciurcu nr. 78, ap. 12, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(540)
Don Antonio CUCINA TRADIZIONALE
JOSEPHINE CLNIQUE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de bar, cafenele; cantine, catering
de alimente şi băuturi, restaurante, restaurante
cu autoservire, snack-bar-uri; pensiuni,
camping, hosteluri, hoteluri, moteluri; în
general rezervări de cazare temporară.

(591) Culori revendicate:violet, verde
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;
260207; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea
afacerilor-comercializare: regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse, dar cu
preponderenţă a celor naturiste şi bio, a
articolelor sportive şi a produselor
farmaceutice, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod (cu excepţia
transportului); servicii de import-export;
lanţuri de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv tabere tematice
în domeniul nutriţiei; cursuri de gastronomie;
activităţi de fitness.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, inclusiv restaurant
raw-vegan şi catering.

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Conserve de carne, mezeluri.

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii, inclusiv: servicii de
medicină integrativă (gen homeopatie,
ayurveda, gemoterapie, aromoterapie,
fitoterapie), acupunctură, masaj, yumeiho,
terapie florală bach, gimnastică medicală,
auriculoterapie, iradiologie, biorezonanţă,
stomatologie, servicii medicale în domeniul
nutriţiei, servicii de psihologie şi
kinetoterapie, laborator de analize medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05433
(151) 02/08/2016
(732) D A N A I L A - S T A N C I U
CONSTANTIN, Str. Merişorului nr.
29H, jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05432
(151) 02/08/2016
(732) S.C. UNIVERSAL S.A., nr. 429,
Judeţul Sălaj, 457105, CRIŞENI
ROMANIA
(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3,
bl. D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ
(540)

DSC SERVICE
(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
bleumarin, gri
(531) Clasificare Viena:250119; 260106;
260107; 260725; 261106; 261325;
270501; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

Buonissimo FOOD
(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black C), roşu (pantone 485C), vernil
(pantone 382 C)
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

(210) M 2016 05425
(151) 02/08/2016
(732) LUPU ANA MARIA, Str. Pădurea
Craiului nr. 3, bl. H3bis, sc. A, et. 10,
ap. 64, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
ANILU
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(210) M 2016 04464
(151) 26/08/2015
(732) COTY GERMANY GmbH, Fort
Malakoff Park, Rheinstrasse 4E,
D-55116, MAINZ GERMANIA
(740) MILMARK DESIGN S.R.L., Str.
Cheiul Dâmboviţei nr. 26 (Trend
Residence), vila C42, et. 1, camera 1,
jud. Ilfov Popeşti-Leordeni
(540)

MOISTURE RENEW SHEER & SHINE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

