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Crt
(0)
(210)
1 M 2016 05201

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04/08/2016 S.C. FOOD & PIZZA
DISTRIBUTION S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Curtea Veche BUZOIAN{
RESTAURANT & PIZZERIE

2 M 2016 05464

04/08/2016 CANO RUIZ MARCOS ANTONIO

EL PUERTO IBERICO

3 M 2016 05465

04/08/2016 CACINA MONICA MIHAELA

InnoWork

4 M 2016 05466

04/08/2016 S.C. WINERO S.R.L.

ALIRA TRIBES

5 M 2016 05467

04/08/2016 MARIN LUCICA VICTORIA

EKOMAX

6 M 2016 05468

04/08/2016 S.C. ANTIBIOTICE S.A.

7 M 2016 05469

04/08/2016 GAMEWORLD BRAND LIMITED

Sports Bar OLIMPICO

8 M 2016 05470

04/08/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA

getto AIR ENERGIE

9 M 2016 05471

04/08/2016 S.C. TNP GLOBAL & PARTNERS
S.R.L.

VIS Valuation Integrated System

10 M 2016 05472

04/08/2016 TANASE ANDREI BOGDAN

YACHT affair

11 M 2016 05473

04/08/2016 FUNDATIA MARGENTO

MARGENTO

12 M 2016 05474

04/08/2016 S.C. ENERGOFISH IMPEX S.R.L. CarpHunter

13 M 2016 05475

04/08/2016 S.C. ABIDOESTATE S.R.L.

LA VITA

14 M 2016 05477

04/08/2016 POPOVICI DORIN-SILVAN

FormaÛia IMPULS

15 M 2016 05478

04/08/2016 SOTIRIS CHATZIDAKIS

NEXT GEN LEADERS HUB
LEARN. CONTRIBUTE. HAVE
FUN

16 M 2016 05479

04/08/2016 POPA RALUCA ALINA

Ostara Wave

17 M 2016 05480

04/08/2016 OPREA OCTAVIAN

TOP MOLECULAR CAVIAR
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(210) M 2016 05201
(151) 04/08/2016
(732) S . C .
FOOD
&
PIZZA
DISTRIBUTION S.R.L., Comuna
Lopătari nr. 64, Judeţul Buzău, , SAT
LOPĂTARI ROMANIA
(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, judeţul Buzău
BUZĂU
(540)

(210) M 2016 05467
(151) 04/08/2016
(732) MARIN LUCICA VICTORIA, Str.
Zorilor nr. 9, judeţul Ilfov, 077090,
DOMNEŞTI ROMANIA
(540)
EKOMAX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Detergenţi de uz industrial.
3 Detergenţi de uz casnic.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05468
(151) 04/08/2016
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.Valea
Lupului nr.1, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA

Curtea Veche BUZOIANĂ
RESTAURANT & PIZZERIE

(540)

(531) Clasificare Viena:070109; 070125;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă; pizza.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurant; pizzerie; servicii de bar;
cafenea; snack-bar; alimentaţie publică.

(591) Culori revendicate:verde,
albastru

galben,

(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
020308; 020316; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii în scop comercial şi publicitar;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor altora; regruparea în avantajul
terţilor e produselor permitând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod (exceptând
transportul acestora); informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produs pentru terţi; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse şi servicii, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în localuri, magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii; servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producătorii de bunuri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, toate aceste servicii
şi pentru servicii de alimentaţie publică,
servicii de bar, cafenele, catering de alimente
şi băuturi, închirierea aparatelor de gătit,
servicii de cazare, închirierea sălilor de
sedinţă, restaurante, restaurante cu
autoservire, snac bar-uri, de asemenea pentru
educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive culturale, organizarea de evenimente
culturale, educative, sportive sau de
divertisment, organizarea competiţiilor
sportive; prezentarea de reprezentaţii live,
activităţi pentru timpul liber şi plăcere
desfăşurate în scop educativ, cultural, sportiv

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Medicamente de uz uman şi veterinar;
produse farmaceutice de uz uman şi de uz
veterinar; suplimente alimentare, suplimente
dietetice.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05469
(151) 04/08/2016
(732) G A M E W O R L D
BRAND
LIMITED, Fragklinou Rousvelt, 140,
1 st floor, Flat/Office 101,, 3011,
Limassol CIPRU
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

Sports Bar OLIMPICO
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale; lanţ de magazine; închiriere
maşini şi echipamente de birou mobile şi
imobile; servicii de desfacere; adunarea
împreună a unor bunuri oferite altora spre
vânzare, cu posibilitatea unor vizionări
convenabile a acestora de către client;
prezentarea produselor şi serviciilor prin orice
mijloace de comunicare; organizare de
3
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cazare temporară; închirierea sălilor de
sedinţă; restaurante; restaurante cu
autoservire; snack-bar-uri.
˜˜˜˜˜˜˜

sau de divertisment, organizarea de
evenimente culturale, educative, sportive sau
de divertisment, parcuri de amuzament,
organizarea şi susţinerea concertelor, servicii
de club (amuzament sau educaţie),
antrenament (instruire), organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament);
organizarea competiţiilor sportive, servicii
educaţionale, producerea spectacolelor,
producţia de programe de radio şi televiziune,
furnizarea serviciilor de amuzament,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament), parcuri de distracţii, servicii de
promovare şi publicitate, pentru terţi, a sălilor
de jocuri, centrelor de divertisment, parcurilor
de distractie şi/sau tematice.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
evenimente culturale, educative, sportive sau
de divertisment; organizarea competiţiilor
sportive; prezentarea de reprezentaţii live;
activităţi pentru timpul liber şi plăcere
desfăşurate în scop educativ, cultural, sportiv
sau de divertisment; organizarea de
evenimente culturale, educative, sportive sau
de divertisment; parcuri de amuzament;
organizarea şi susţinerea concertelor; servicii
de club (amuzament sau educaţie);
antrenament (instruire); organizare de
competiţii (educaţie sau amuzament);
organizarea competiţiilor sportive; servicii
educaţionale; producerea spectacolelor;
producţia de programe de radio şi televiziune
furnizarea serviciilor de amuzament;
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament); parcuri de distracţii; servicii de
promovare şi publicitate, pentru terţi, a sălilor
de jocuri, centrelor de divertisment,parcurilor
de distracţie şi/sau tematice.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
bar; cafenele; catering de alimente şi băuturi;
închirierea aparatelor de gătit; servicii de

(210) M 2016 05470
(151) 04/08/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.
Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

getto AIR ENERGIE
(591) Culori revendicate:alb,
turcoaz, verde, gri

albastru,

(531) Clasificare Viena:260106; 260118;
270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială,
servicii de import-export; desfacere ;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
4

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 04.08.2016

toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici,
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnici, uleiuri esenţiale aromate,
luciu pentru pantofi(produse de curăţare),
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare, ceară de lustruit pantofi, truse
cosmetic, cosmetice, substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţiei, preparate de curăţare uscată, esenţe
eterice, balsam pentru rufe, preparate de
fumigare (parfumuri), balsam de rufe, apă de
Javel, beţişoare parfumate, lichide pentru
pardoseală (anti-derapante; luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire,produse pentru lustruire, soluţii de
degresare, cremă de pantofi, lichide pentru
curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal,
spray parfumat pentru casa, spray-uri pentru
dezodorizarea camerelor.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambră
(parfum), săpun antiperspirant, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical, măşti cosmetice,
aerosoli pentru împrospătarea respiratiei,
calupuri de săpun de toaletă, lapte demachiant,
beţe din bumbac de uz cosmetic, vată din
bumbac pentru uz cosmetic, creme cosmetice,
gelur de albire a dinţilor, paste de dinţi,
deodorante de uz personal, depilatoare

mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele; loţiuni după ras, ambră
(parfum), săpun antiperspirant, antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical, măşti cosmetice,
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumene; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 04.08.2016

pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi,
pentru îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal,
spray parfumat pentru casă, spray-un pentru
dezodorizarea camerelor.

preparate depilatoare, săpun dezinfectant,
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
şampoane uscale, vopsele cosmetice, apă de
colonie, extrase din flori (parfumuri); baze
pentru jarfumuri din flori, săpun antiperspirant
pentru picioare, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, fixativ pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, luciu
de buze, rujuri, loţiuni pentru uz cosmetic,
loţiuni (serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măsti cosmetic, geluri de
masaj altele decât pentru uz medicinal, săpun
medicinal, produse pentru îngrijirea unghiilor,
parfumerie, parfumuri, şampoane, produse
pentru ras; săpun pentru ras, preparata
cosmetice pentru îngrijirea pielii, săpun, săpun
dezinfectant, produse de protecţie solară,
produse pentru bronzare (cosmetice), apă de
toaletă, produse pentru toaletă, serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, beţişoare cu
vată (produse pentru toaletă), tampoane
absorbante, antiseptice, scutece pentru copii,
bandaje igienice, produse medicinale pentru
baie, comprese, scutece pentru bebeluşi,
scutece (serveţele pentru bebeluşi),
dezinfectanţi igienici, absorbante zilnice
(sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi,
produse de curăţare, tesături impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de lustruit
pantofi, truse cosmetic, cosmetice, substanţe
degresante, altele decât pentru utilizarea în
procese de fabricaţie, preparate de curăţare
uscată, esenţe eterice, balsam pentru rufe,
preparate de fumigare (parfumuri), balsam de
rufe, ap de Javel, beţişoare parfumate, lichide
pentru pardoseala (anti-derapante), luciu

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05471
(151) 04/08/2016
(732) S.C. TNP GLOBAL & PARTNERS
S.R.L., Aleea Dealul Măcinului nr. 2,
bl. A41, sc. A, parter, ap. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

VIS Valuation Integrated System
(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu,
bleumarin
(531) Clasificare Viena:270502; 290114;

6
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operare pentru VPN (reţele private virtuale);
programe de operare pentru calculatoare;
programe de sisteme de operare, programe de
sisteme de operare pentru reţele; programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date; programe informatice pentru conectarea
la distanţă la calculatoare sau la reţele de
calculatoare; publicaţii care pot fi descărcate;
publicaţii electronice descărcabile; sisteme
informatice, software adaptabil; software care
permite furnizarea de informaţii prin reţele de
comunicare; software care permite furnizarea
de medii electronice prin reţele de
comunicare; software de aplicaţii pentru
calculatoare personale pentru gestionarea
sistemelor de control al documentelor,
software de asistenţă: software de calculatoare
pentru comunicarea cu utilizatorii
calculatoarelor portabile; software de
calculator care permite schimb de informaţii;
software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanţă şi analiză; software de
calculator descărcabil; software de calculator
pentru gestionarea documentelor; software de
calculator pentru analizarea informaţiilor de
piaţă, software de calculator pentru
comunicarea între calculatoare pnntr-o reţea
locală; software de calculator pentru
gestionarea foilor de calcul; software de
calculator pentru estimarea costurilor;
software de calculator pentru întegrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date; software de
calculator pentru crearea de modele
financiare; software de calculator pentru
prelucrarea datelor de comunicare; software
de calculator pentru crearea de baze de date
consultabile care cuprind informaţii şi date;
software de calculator pentru publicitate;
software de calculator (programe); software
de diagnoză la distanţă; software de gestiune
financiară; software de imagistică prin satelit
pentru interpretarea fotografiilor; software de

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Ansamblu de programe informatice de
colaborare; aparate pentru stocarea
computerizată a datelor; aparate pentru
transferul interactiv de date; aparate pentru
transmiterea de date; aparate pentru
transmitere de informaţii; aplicaţie software
pentru televizoare, aplicaţie software pentru
servicii de reţele sociale prin internet, aplicaţie
software pentru servicii de cloud computing;
aplicaţii software, aplicaţii software de
calculator, descărcabile; cărţi digitale pentru
descărcare de pe internet; cărţi electronice
descărcabile; cititoare (echipament de
procesare a datelor); codificatoare
(magnetice); echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; fişiere de date
înregistrate; fişiere digitale (podcast); interfeţe
de acces pentru reţele cu circuit privat;
interfeţe de acces pentru reţele cu circuit
privat; interfeţe (informatică), pachete de
software de calculator; pachete de software
integrat, platforme de software de calculator;
procesoare de date; procesoare (unităţi
centrale de prelucrare), programe
computerizate pentru prelucrarea datelor;
programe de calculatoare (software
descărcabil); programe de calculatoare
înregistrate; programe de calculator; programe
de calculator interactive; programe de
calculator pentru gestiunea proiectelor,
programe de calculator pentru prelucrarea
informatiilor de piaţă; programe de calculator
pentru aspecte financiare; programe de
calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online, programe de
calculator pentru elaborarea de interfeţe
pentru utilizatori; programe de calculator
stocate în format digital; programe înregistrare
operate pe computer; programe pentru
computer (software descărcabil); programe de
7
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audit computerizat; consultanţă în afaceri;
consultanţă în domeniul strategiilor de afaceri,
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor; consultanţă profesională în
marketing; culegere şi sistematizare de
informaţii în baze de date informatice:
consultanţă privind organizarea şi
funcţionarea afacerilor; consultanţă privind
prelucrarea datelor; consultanţă privind
prelucrarea datelor; consultanţă profesională
cu privire la administrarea afacerilor;
dezvoltare de strategii şi concepte de
marketing, efectuare de studii de piaţă;
efectuarea de estimări comerciale; efectuarea
de studii de marketing; efectuarea evaluărilor
de întreprinderi; efectuarea studiilor de
marketing; elaborare de rapoarte comerciale;
efectuare de cercetări de afaceri, efectuarea
evaluărilor de întreprinderi; estimare în afaceri
comerciale; estimări şi evaluări de afaceri în
materie de aspecte comerciale; elaborare de
studii de fezabilitate în domeniul afacerilor;
estimare în afaceri comerciale; estimări pentru
marketing; estimări şi evaluări de afaceri în
materie de aspecte comerciale; evaluare de
oportunităţi de afaceri;evaluarea
oportunităţilor de afaceri, evaluări referitoare
la aspecte comerciale, evaluări referitoare la
administrarea afacerilor în întreprinderile
profesionale; evaluări referitoare la
administrarea afacerilor în întreprinderile
comerciale; evaluări şi rapoarte efectuate de
experţi, referitoare la afaceri; evaluări
statistice ale datelor de marketing; experţi în
domeniul eficienţei activităţii comerciale;
furnizare de asistenţă în managementul
afacerilor; furnizare de informaţii privind
activităţile comerciale prin intermediul
bazelor de date computerizate; furnizarea de
asistenţă pentru produse de larg consum cu
privire la software; furnizarea de date
informatizate referitoare la afaceri; furnizare

interfaţă grafică pentru utilizator; software de
întreţinere şi operare a unui sistem informatic;
software de navigare pe reţele informatice
globale; software de prelucrare a datelor;
software informatic care permite
calculatoarelor să ruleze aplicaţii paralele şi să
realizeze calcule paralele; software informatic
de uz comercial; software informatic utilitar
descărcabil, software înregistrat pentru
computere ; software pentru cursuri virtuale;
software pentru editare; software pentru
prelucrarea de imagini digitale; software
pentru prelucrarea imaginilor, materialelor
grafice şi textelor; software pentru tehnologia
afacerilor; software ştiinţific; software utilitar;
suporturi de date; suporturi de date pentru
calculatoare, care conţin software înregistrat.
35 Adunarea împreună a unor produse şi
servicii oferite altora spre vânzare, cu
posibilitatea unor vizionări convenabile a
acestora de către clienţi (cu excvepţia
transportului lor); prezentarea produselor şi
serviciilor prin orice mijloace de comunicare;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, administrarea afacerilor; agenţii
de informatii comerciale; asistenţă în
administrarea afacerilor; asistenţă în afaceri;
asistenţă în conducerea afacerilor; analiza
informaţiilor de afaceri; actualizare şi
întreţinere de date din baze de date
informatice; actualizarea informaţiilor
publicitare într-o bază de date computerizată;
administrare şi compilare de baze de date
computerizate; administrarea comercială a
licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi; analiza evaluării privind managementul
afacerilor; analiza informaţiilor de afaceri,
8
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de asistenţă în afaceri; furnizare de date
computerizate de afaceri; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; întocmire de
rapoarte de marketing; întocmire de rapoarte
economice; întocmire de situaţii financiare
profesionale întocmire şi analiză de situaţii
financiare pentru afaceri; licenţe de servicii şi
produse pentru terţi; prelucrare automată de
date; prelucrarea de date informatice,
prelucrarea rezultatelor studiilor de afaceri;
prestarea de servicii de piaţa inteligentă;
promovare computerizată de afaceri; rapoarte
aferente analizelor de piaţă; rapoarte şi studii
de piaţă; redactare de studii pentru proiecte de
afaceri; servicii de cercetare în domeniul
afacerilor; servicii de cercetare şi consultanţă
în domeniul afacerilor; servicii de cercetare şi
analiza de piaţă, servicii de cercetări în
domeniul afacerilor; servicii de consiliere;
consultanţă şi informare în afaceri; servicii de
consultanţă (comercială) privind
managementul afacerilor; servicii de
consultanţă în administrarea afacerilor;
servicii de evaluare a costurilor; servicii de
evaluare a mărcilor: servicii de evaluare a
riscurilor afacerilor; servicii de evaluare
comparativă; servicii de expertiză în afaceri;
servicii de expertiză în materie de eficienţa
afacerilor; servicii de expertize în domeniul
eficienţei comerciale; servicii de expertize în
domeniul eficienţei economice; servicii de
externalizare în domeniul analizelor
comerciale; servicii de informaţii; şi
consultanţă în domeniu afacerilor; servicii de
strategie în afaceri;servicii în domeniul
evaluării de piaţă; servicii în domeniul
inteligenţei afacerilor (business intelligence);
servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri; studii de afaceri; studii economice în
scopuri comerciale: studii privind eficienţa
afacerilor; servicii computerizate de cercetare
de piaţă, servicii de colaborări de afaceri în

reţea; servicii de comenzi online
computerizate; servicii de consultanţă privind
prelucrarea de date; servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin Internet sau o
reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate prin accesul la
baza de date computerizată, servicii de
vânzare prin licitaţii online prin internet;
servicii online de prelucrare de date;
sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice.
42 Programare computerizată; consultanţă de
software computerizat; design de software
pentru computer; duplicarea programelor de
computer; instalarea de software pentru
computer; mentenanţa software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiză software-ului de computer;
design pentru sistemele de computer; servicii
de protecţie anti-virus pentru computere;
consultanţă în software de computer;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
găzduirea site-urilor web; mentenanţa
software-urilor de program; închiriere a
software-ului de computer; design de software
pentru computere; actualizarea software-ului
de computere; actualizare programe de
calculator pentru terţi; actualizare de software
de calculator cu privire la siguranţa
calculatorului şi prevenirea riscurilor
informatice; actualizare de software pentru
prelucrarea datelor; actualizare şi adaptare a
programelor de calculator în funcţie de
cerinţele utilizatorilor; actualizare şi
întreţinere software şi programe de calculator;
actualizarea bazelor de date informatice;
actualizarea şi ameliorarea softwar-ului de
calculator; actualizarea softwar-ului;
administrarea de servere(închiriere);
actualizarea software-urilor de computer;
9
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analiză software-ului de computer; analiză şi
evaluarea dezvoltării produselor; asigurarea
funcţionării temporare a software on-line
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date; asigurarea utilizării temporare a software
on-line nedescărcabil pentru investiţii;
asigurarea utilizării temporare a software
on-line nedescărcabil pentru analiză datelor
financiare şi pentru întocmirea de rapoarte;
asigurarea de informaţii consiliere şi
consultanţă; asigurarea utilizării temporare de
aplicaţii web; asigurarea utilizării temporare
de software web, cercetare în domeniul
tehnologiei informaţiei; cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor;
cercetare în materie de programe informatice;
cercetare în materie de programe şi software
de calculatoare; cercetare privind software de
calculatoare; cercetare şi dezvoltare de
software informatics; cercetare şi dezvoltare
de produse noi pentru terţi; cercetarea,
dezvoltarea, proiectarea şi actualizarea
software-ului informatics; cercetare şi
dezvoltare pentru alţii; cercetare de produs;
consultanţă în domeniul informaticii;
consultanţă de software computerizat;
consultanţă în domeniul proiectării de
software; crearea de programe de calculator
pentru prelucrarea de date; crearea,
actualizarea şi adaptarea de programe de
calculator; crearea de programe de prelucrare
a datelor; crearea de programe informatice,
crearea de software, creare, întreţinere şi
adaptare de software; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware-ului
pentru computere; design de software pentru
computer; design pentru sistemele de
computer; dezvoltare, actualizare şi întreţinere
de software şi sisteme de baze de date;
dezvoltare de baze de date; dezvoltarea de
sisteme pentru prelucrarea de date;
dezvoltarea de software; dezvoltarea de

software pentru terţi; dezvoltare de soluţii de
aplicare software de calculator, dezvoltare
software peogramare şi implementare; editare
de programe de calculator; efectuare de
expertize tehnice; elaborare de programe de
calculator şi întreţinere de programe
informatice; elaborare de programe de
calculator şi proiectare de software; elaborarea
de programe de calculatoare pentru terţi;
elaborare şi actualizare de softwaew
informatics, elaborarea (conceperea) de
software de calculator; elaborarea
(conceperea) de programe; evaluarea
proprietăţilor imobiliare; exploatare de date;
expertize tehnice; exploatare de date,
furnizarea de facilităţi informatice pentru
stocarea electronică de date digitale, furnizare
de rapoarte tehnice; furnizare de rapoarte
tehnico-economice; găzduirea site-urilor web;
închiriere de programe pentru procesare
datelor; închirierea computerelor; închiriere
de software pentru importarea şi gestionarea
datelor; închirierea de programe pentru
procesarea datelor; închiriere de software
pentru importarea şi gestionarea datelor;
închiriere de suporturi de date; închiriere de
programe informatice; instalare de software
pentru baze de date; instalarea de software
pentru computere; instalare, actualizare şi
întreţinere de software de calculator; prestarea
de servicii de cercetare; prestarea de servicii
de furnizare de aplicaţii informatice; prestarea
de servicii de informaţii, consiliere de
consultant în domeniul softwar-ului de
calculator; programe de software de calculator
pentru evaluarea şi calcularea datelor;
programe de software pentru gestionarea
bazelor de date, programe pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor; programarea
computerizată; proiectare, actualizare şi
întreţinere de software de calculator;
proiectare industrială; programe de software
10
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de calculator pentru evaluarea şi calcularea
datelor; programe de software pentru
gestionarea bazelor de date.
45 Acordare de drepturi de autor (servicii
juridice); acordare de licenţe altor persoane
pentru utilizarea de drepturi de proprietate
industrială şi drepturi de autor; acordare de
licenţe pentru software de calculator (servicii
juridice); acordare de licenţe pentru
calculatoare; acordarea de licenţe pentru
software; acordarea de licenţe pentru software
de calculator; acordarea de licenţe pentru
proprietate industrială şi pentru drepturile de
autor; concesiune de licenţe de programe de
calculator; consultanţă privind acordarea de
licenţe pentru software de calculator;
concesiune de licenţe de proprietate
intelectuala; acordare de licenţe pentru
programe de calculator(servicii juridice);
licenţierea cercetării şi dezvoltării (servicii
juridice); licenţierea software-urilor de
computer (servicii legale), licenţierea
software-urilor de program (servicii juridice),
licenţierea de baze de date (servicii juridice);
servicii de expertiză judiciară.

(210) M 2016 05472
(151) 04/08/2016
(732) TANASE ANDREI BOGDAN, Str.
Zăgazului nr. 4E, ap. A4, sector 1,
014262, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

YACHT affair
(531) Clasificare Viena:150707; 261105;
270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizare de evenimente recreative;
organizare de evenimente pentru divertisment;
organizare de evenimente de recreere;
coordonare de evenimente de divertisment.

11
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(210) M 2016 05464
(151) 04/08/2016
(732) C A N O
RUIZ
MARCOS
ANTONIO, Str. Greaca nr. 27,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05465
(151) 04/08/2016
(732) CACINA MONICA MIHAELA, nr.
4, judeţul Suceava, HOLDA
ROMANIA
(540)
InnoWork
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

EL PUERTO IBERICO

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05466
(151) 04/08/2016
(732) S.C. WINERO S.R.L., Calea Griviţei
nr. 194, et. 2, Camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
MARILENA
COMANESCU, St r . M uz e ul
Zambaccian nr. 34, sc. B, ap. 3, sector
1 BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:alb, bleumarin
(531) Clasificare Viena:180301; 180323;
270501; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
ALIRA TRIBES
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri.
˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri; jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05473
(151) 04/08/2016
(732) FUNDATIA MARGENTO, Str. Sld.
Stănescu Gheorghe nr. 3, bl. 212, sc.
A, ap. 18, 021735, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
MARGENTO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(210)
(151)
(732)
(740)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 05474
04/08/2016
S.C. ENERGOFISH IMPEX S.R.L.,
Bd. Muncii nr. 16, judetul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
CABINET
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(210) M 2016 05475
(151) 04/08/2016
(732) S.C. ABIDOESTATE S.R.L., Bdul.
Octavian Goga nr. 24, bl. M62, sc. 1,
et. 2, ap. 5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
LA VITA

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
40 Prelucrarea materialelor.

CarpHunter
(531) Clasificare Viena:010501; 030924;
270501; 270502; 270508;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05477
(151) 04/08/2016
(732) POPOVICI DORIN-SILVAN, Str.
Luceafărului nr. 8, bl. T57, sc. A, ap.
12, judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2016 05478
(151) 04/08/2016
(732) SOTIRIS CHATZIDAKIS, Str.
Mykinon nr. 8, 15127, ATENA
GRECIA
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(540)
Formaţia IMPULS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi promovare, conducerea şi
administrarea afacerilor, servicii de marketing,
lucrări de birou, toate pentru formaţii
muzicale (cântăreţi, solişti muzicali,
muzicieni, compozitori şi artişti); servicii de
import export şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor muzicale (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
41 Servicii muzicale specifice unei formaţii:
interpretări artistice, compoziţii muzicale,
organizarea şi susţinerea de concerte şi
reprezentaţii în direct, servicii de divertisment
oferite de o formaţie muzicală, servicii de
impresariat (organizarea de spectacole),
servicii oferite de un studio de înregistrări.

NEXT GEN LEADERS HUB LEARN.
CONTRIBUTE. HAVE FUN
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260725; 261509;
270501; 290104;
(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 05479
(151) 04/08/2016
(732) POPA RALUCA ALINA, Str.
Dr.Iacob Felix nr. 97, bl. 17A, sc. A,
ap. 4, sect. 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05480
(151) 04/08/2016
(732) OPREA OCTAVIAN, Bd. Oituz nr.
18, sc. B, ap. 39, jud. Bacău, ,
ONEŞTI ROMANIA
(540)

Ostara Wave
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Instrumente pentru măsurarea timpului;
metale preţioase; bijuterii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare.

TOP MOLECULAR CAVIAR
(591) Culori revendicate:gri, negru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:010125; 011108;
011110; 011523; 270501;
(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.
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.
˜˜˜˜˜˜˜
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ERATA
Referitor la dep. M/2016/05234 din 26/07/2016, publicat în 02/08/2016,dintr-o
eroare materialã a fost omis al doilea solicitant. Cererea are urmãtorii solicitanti:
MARIN STEFAN ADRIAN din Constanta, Str. Valul lui Traian nr. 40 si
DINCA DRAGOS, din Bucuresti, Str. Paunesti nr. 7, sector 3.

