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Cereri Mărci publicate în 16.02.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00826

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09/02/2016 S.C. MERA COM
INTERNATIONAL S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Dealul Cramei Cotesti

2 M 2016 00827

09/02/2016 S.C. MERA COM
INTERNATIONAL S.R.L.

Ambra dulce Crama Girboiu

3 M 2016 00828

09/02/2016 VACARU ALEXANDRU

REGENCY consultanţă imobiliară

4 M 2016 00829

09/02/2016 S.C. FOUR TECH S.R.L.

ACADEMIC ART EVENTS

5 M 2016 00834

09/02/2016 S.C. ROMBIZ IMPEX S.R.L.

euroLine

6 M 2016 00835

09/02/2016 S.C. ROT JUNIOR S.R.L.

kidishop.ro

7 M 2016 00836

09/02/2016 S.C. RALION S.R.L.

ARTDECO LAND

8 M 2016 00837

09/02/2016 S.C. GET CARM S.R.L.

MĂCELĂRIA RUSTIQ PRODUSE
ROMÂNEŞTI

9 M 2016 00838

09/02/2016 S.C. EASTERN DIGITAL S.R.L.

A atlas FOR MY MOBILE

10 M 2016 00839

09/02/2016 SOCIETATEA COMERCIALA
ROMTENSID S.A.

EXITeco for next generation

11 M 2016 00840

09/02/2016 S.C. IL CAFFE SERVEXIM S.R.L.

IL Caffé

12 M 2016 00841

09/02/2016 S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L. Ml ŞI MU MICI ŞI MUŞTAR

13 M 2016 00842

09/02/2016 S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L. Ml ŞI MU MICI ŞI MUŞTAR

14 M 2016 00843

09/02/2016 S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L. Ml ŞI MU MICI ŞI MUŞTAR

15 M 2016 00844

09/02/2016 S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L. MI ŞI MU MICI ŞI MUŞTAR

16 M 2016 00845

09/02/2016 COMAN ION

TAXI BLUES CAFE

17 M 2016 00846

09/02/2016 S.C. ASTORIA TOTAL SERVICE
A & G S.R.L.

Astoria fondat 1991

18 M 2016 00847

09/02/2016 CARNET DORU
CRIŞTIU ELENA-CARMEN
ŢUŢUIANU GICĂ

Limba Semnelor Române-L.S.R.

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 00848

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09/02/2016 BIRIŞ CONSTANTIN

AUTENTIC

20 M 2016 00849

09/02/2016 BOATCA TUDOR

Case de vis

21 M 2016 00850

09/02/2016 ALEXANDRU SORIN

Experienţe pozitive. Copilărie fără
carii.

22 M 2016 00851

09/02/2016 S.C. EALAN INVESTMENT S.R.L. EVA pure cotton

23 M 2016 00852

09/02/2016 FULOP ENIKO

CRYSTAL CLOTHES

24 M 2016 00853

09/02/2016 FULOP ENIKO

ETERNITY CLOTHES

25 M 2016 00854

09/02/2016 S.C. CABO CENTER S.R.L.
S.C. CABO CENTER S.R.L.

BUCOVINA de la A la Z

26 M 2016 00855

09/02/2016 Weatherford Technology Holdings, ACIDSURE
LLC

27 M 2016 00856

09/02/2016 S.C. GENERAL DIRECT GRUP
S.R.L.

direct RENT A CAR

28 M 2016 00857

09/02/2016 PASCU ANDREEA
CIMPOIASU PATRICIA

Amadeus electric quartet

29 M 2016 00859

09/02/2016 S.C. FACILITY DISTRIB S.R.L.

Facility Distrib

30 M 2016 00860

09/02/2016 S.C. KERTEC ROMANIA S.R.L.

kertec

2

Denumire
Marcă
(540)
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(210) M 2016 00850
(151) 09/02/2016
(732) ALEXANDRU SORIN, Str. Sergent
Major Cara Anghel nr. 15, bl. C49, sc.
B, etaj 6, ap. 92, sector 6, 061643,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 205
C), gri (pantone cool gray 7C)
(531) Clasificare Viena:020901; 050314;
270302; 270311; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse sanitare de uz medical, plasturi,
materiale de pansat.

Experienţe pozitive. Copilărie fără carii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00838
(151) 09/02/2016
(732) S.C. EASTERN DIGITAL S.R.L.,
Str. Grigore Alexandrescu nr. 88, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

A atlas FOR MY MOBILE

(210) M 2016 00851
(151) 09/02/2016
(732) S.C. EALAN INVESTMENT
S.R.L., Str. 3, nr. 19, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA 1 DECEMBRIE
ROMANIA

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
166C), antracit (pantone 432C)

(540)

EVA pure cotton

(531) Clasificare Viena:160104; 160111;
270502; 270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a următoarelor produse: accesorii
telefoane mobile, accesorii aparate foto/video,
accesorii şi componente pentru calculatoare
fixe şi portabile (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Depozitare, ambalare de accesorii telefoane
mobile, accesorii aparate foto/video, accesorii
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şi componente pentru calculatoare fixe şi
portabile.

40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00839
(151) 09/02/2016
(732) SOCIETATEA COMERCIALA
ROMTENSID S.A.,
Calea
Buziasului nr.3, 1900 Timisoara,
Romania, , ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 00852
(151) 09/02/2016
(732) FULOP ENIKO, nr. 240, Judeţul
Covasna, , COMUNA CATALINA
ROMANIA
(540)
CRYSTAL CLOTHES

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

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

EXITeco for next generation
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:020123; 270302;
270501; 270521; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

(210) M 2016 00840
(151) 09/02/2016
(732) S.C. IL CAFFE SERVEXIM S.R.L.,
Bd. Constantin Brâncuşi nr. 12/A,
judeţul Cluj, 400462, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) D I C O N S U L T CABINET
CONSILIERE ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE, Str.
Mircea cel Bătrân nr. 2, ap. 12, Jud.
Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

IL Caffé
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(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire, baruri, bodegi de vinuri, bufet
salate, bufete cu autoservire, cantine, cafenele,
ceainării.
43 Restaurante şi cazare temporară, asigurarea
de hrană şi băuturi, servicii de catering,
închirierea de spaţii pentru festivităţi şi
facilităţi temporare de reuniuni.

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00841
(151) 09/02/2016
(732) S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L.,
Str. Piaţa Vasile Milea, bl. C-V, sc. A,
ap. 25, camera 1, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00842
(151) 09/02/2016
(732) S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L.,
Str. Piaţa Vasile Milea, bl. C-V, sc. A,
ap. 25, camera 1, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA

(540)

(540)

Ml ŞI MU MICI ŞI MUŞTAR
(591) Culori revendicate:galben muştar, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
270511; 270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Came, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

Ml ŞI MU MICI ŞI MUŞTAR
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
270502; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 00843
(151) 09/02/2016
(732) S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L.,
Str. Piaţa Vasile Milea, bl. C-V, sc. A,
ap. 25, camera 1, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00853
(151) 09/02/2016
(732) FULOP ENIKO, nr. 240, Judeţul
Covasna, , COMUNA CATALINA
ROMANIA
(540)
ETERNITY CLOTHES

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

˜˜˜˜˜˜˜

Ml ŞI MU MICI ŞI MUŞTAR

(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
270502; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; 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
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00826
(151) 09/02/2016
(732) S . C .
M E R A
C O M
INTERNATIONAL S.R.L., Sat
Dragosloveni, T.1/2, P.44/45, Judeţul
Vrancea,
,
COMUNA
DUMBRĂVENI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
Dealul Cramei Cotesti
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
270502; 270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; 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
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii;
gheaţă.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00844
(151) 09/02/2016
(732) S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L.,
Str. Piaţa Vasile Milea, bl. C-V, sc. A,
ap. 25, camera 1, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00827
(151) 09/02/2016
(732) S . C .
M E R A
C O M
INTERNATIONAL S.R.L., Sat
Dragosloveni, T.1/2, P.44/45, Judeţul
Vrancea,
,
COMUNA
DUMBRĂVENI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

MI ŞI MU MICI ŞI MUŞTAR
(591) Culori revendicate:galben muştar, alb,
negru

Ambra dulce Crama Girboiu
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00854
(151) 09/02/2016
(732) S.C. CABO CENTER S.R.L., Str.
Fagului nr. 64, Judeţul Suceava,
725300, GURA HUMORULUI
ROMANIA
(732) S.C. CABO CENTER S.R.L., Str.
Pârâul Rece nr. 1, ap. 15, et. 3, Judeţul
Suceava, 725300, GURA
HUMORULUI ROMANIA
(540)
BUCOVINA de la A la Z

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Ziare electronice descărcabile; dispozitive
electronice de editare a textelor; cărţi audio;
cărţi electronice; cărţi electronice
descărcabile; cărţi digitale pentru descarcare
de pe internet; publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste.
16 Ziare; ziare cotidiene; caricaturi de ziar
(materiale tiparite); reviste ca suplimente la
ziare; pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare); cărţi; cărţi documentare;
cărţi manuscrise; registre (cărţi); cărţi
ilustrate; cărţi şcolare; cărţi educative; cărţi
religioase; cărţi comemorative; cărţi brosate;
cărţi poştale nescrise; cărţi pop-up; cărţi
pentru semnături; cărţi de desen; cărţi de
muzică; ambalaje pentru cărţi; supracoperte
pentru cărţi; cărţi de bucate; cărţi pentru copii;
cărţi poştale şi cărţi postale ilustrate; cărţi cu

nume; cărţi de poveşti; cărţi de pictură; cărţi
de rugăciuni; cărţi poştale ilustrate; cărţi de
ficţiune; cărţi non-ficţiune; cărţi de colorat;
cărţi cu reţete culinare; suporturi-presă pentru
cărţi; cărţi de poveşti pentru copii; cărţi de
desenat sau de scris; suporturi de birou pentru
cărţi de vizită; reviste generaliste; reviste
juridice; reviste medicale; reviste de muzică;
reviste (publicaţii periodice); reviste cu
postere; reviste de calculatoare; reviste de
călătorii; reviste de benzi desenate; reviste
bulevardiere cu desene; reviste de benzi
desenate; reviste distribuite în avioane; cutii
pentru depozitarea revistelor; reviste de
strategie pentru jocuri video; ghiduri de
strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărţi; coperte (coperţi) de reviste.
20 Standuri pentru ziare; suporturi pentru
ziare; suporturi pentru cărţi; suporturi de cărţi;
suporturi de cărţi (mobilier); suporturi pentru
reviste; bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier).
28 Cărţi (jocuri).
35 Abonamente la ziare; abonament la ziare
electronice; servicii publicitare privind
ziarele; planificarea de abonamente la ziare;
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terţi); publicitate în reviste, broşuri şi ziare;
servicii de abonamente la ziare, pentru terţi;
organizare pentru dispunerea de spaţiu
publicitar în ziare; realizarea abonamentelor la
cărţi, reviste, ziare sau benzi desenate;
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste; servicii de editare
de publicitate; servicii de editare de texte
publicitare; editare şi actualizare de texte
publicitare; servicii publicitare pentru cărţi;
publicare de materiale publicitare; publicare
de materiale promoţionale; publicare de texte
publicitare; publicarea de broşuri publicitare;
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet; publicitate în reviste.
39 Distribuirea de ziare; livrare, expediere şi
distribuţie de ziare şi reviste; transport de
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cărţi; distribuirea revistelor.
41 Publicare de ziare; închiriere de ziare şi
reviste; publicare de ziare, periodice,
cataloage şi brosuri; publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare; publicare pe internet
a unui ziar pentru clienţi; publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; servicii de
biblioteca furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conţine informaţii
extrase din ziare; servicii de bibliotecă online,
şi anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii şi imagini printr-o reţea online de
calculatoare; editare de publicaţii; editare de
fotografii; servicii de editare; editare de texte
scrise; publicare şi editare de cărţi; editare de
cărţi şi recenzii; publicare şi editare de
materiale tipărite; editare de materiale tipărite
care conţin poze, altele decât cele de uz
publicitar; publicare de cărţi; publicare de
cărţi instructive; publicare de cărţi educative;
publicare multimedia de cărţi; publicare de
reviste şi cărţi; publicare de cărţi şi recenzii;
publicare de cărţi şi reviste; publicare de cărţi
în domeniul divertismentului; publicare de
cărţi electronice şi periodice pe internet;
publicare de periodice şi cărţi în format
electronic; publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice; publicare electronică on-line de
periodice şi cărţi; publicare de jurnale, cărţi şi
manuale în domeniul medicinei; publicare
on-line de cărţi şi reviste electronice (care nu
pot fi descarcate); publicare de cărţi şi
periodice electronice online; publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale; publicare
de cărţi legate de tehnologia informaţiei;
servicii de informare cu privire la cărţi;
publicare de cărţi audio; publicare electronică;
publicare de documente; publicare de afişe;
publicare de manuale; publicare de poveşti;
publicare de jurnale; publicare de recenzii;
publicare de texte (altele decât cele
publicitare); publicare de reviste; publicare de

cântece; publicare de prospecte; publicare de
broşuri; publicare de anuare; publicare de
cataloage; publicarea de calendare; publicare
de materiale educative; publicare de materiale
didactice; publicare de texte muzicale;
publicare de reviste electronice; publicare de
manuale şcolare; publicare de publicaţii
medicale; publicare de buletine informative;
publicare de publicaţii electronice; publicare
de partituri muzicale; publicare de lucrări
muzicale; publicare de texte medicale;
publicare de publicaţii periodice; publicare de
fişe informative; publicare de texte educative;
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronică; publicare de manuale de
instruire; pregătirea de texte pentru publicare;
publicare de materiale educative tipărite;
servicii de publicare de hărţi; servicii de
publicare on-line; publicare de cărţi de
muzică; publicare de produse de imprimerie;
publicare de reviste pe internet; publicare de
materiale didactice educative; publicare de
calendare de evenimente; servicii de publicare
de reviste; publicare multimedia de materiale
tipărite; publicarea de scenarii de teatru;
servicii pentru publicarea buletinelor
informative; servicii pentru publicarea de
ghiduri; publicarea de produse de imprimerie;
publicarea de reviste pentru consumatori;
publicarea de materiale multimedia online;
servicii de publicare de text electronic;
publicare de materiale şi publicaţii tipărite;
publicare de reviste cu informaţii ştiinţifice;
servicii de publicare, cu excepţia tipăririi;
publicarea de cataloage cu informaţii turistice;
servicii de consultanţă privind publicarea
revistelor; publicare de texte, altele decât
textele publicitare; publicare de lucrări
ştiinţifice privind tehnologia medicala;
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ; publicare de cataloage cu informaţii
privind călătoriile; publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri); publicare de
materiale tipărite în format electronic;
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publicare de ghiduri pentru învăţământ şi
instruire; servicii pentru publicarea de ghiduri
de călătorie; publicare de materiale tipărite
privind peştii de acvariu; publicare de broşuri
referitoare la liga de rugbi; publicare de
reviste în format electronic pe internet;
publicare de materiale tipărite, altele decât
textele publicitare; publicare de texte sub
formă de mijloace electronice; publicare de
anuare imprimate (de tip Pagini Aurii);
publicarea de materiale tipărite referitoare la
vinurile franţuzeşti; publicarea de manuale de
lucru pentru administrarea afacerilor;
publicare de materiale tipărite referitoare la
animale de companie; servicii de consultanţă
în materie de publicare de cărţi; publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune; publicare de materiale tipărite
privind drepturile de proprietate intelectuală;
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet; publicare de rezultate
ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice; publicare de texte sub formă de
CD-ROM-uri; scriere şi publicare de texte, cu
excepţia textelor publicitare; publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice; servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia; servicii de
consultanţă cu privire la publicarea de texte
scrise; publicare şi emitere de documente
ştiinţifice în legatură cu tehnologia medicală;
publicare de materiale tipărite, cu excepţia
textelor publicitare, sub formă electronică;
publicarea de versuri de cântece sub formă de
foi volante; publicarea de versuri de cântece
sub formă de carte; servicii de publicare a
publicaţiilor periodice şi neperiodice, altele
decât textele publicitare; publicare electronică
de texte şi materiale tiparite, cu excepţia
textelor publicitare, pe internet; publicare de
documente în materie de pregătire
profesională, ştiinţă, dreptul public şi
probleme sociale; publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o reţea

globală de calculatoare; publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele
decât cele de uz publicitar; publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet; publicare de
texte şi imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare;
publicare de ghiduri, hărţi de călătorie,
registre cu oraşe şi liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile; furnizarea unei
reviste online care conţine informaţii în
domeniul jocurilor de calculator; furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate; închiriere de reviste.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00828
(151) 09/02/2016
(732) VACARU ALEXANDRU, B-dul
Gării nr. 14, bl. 14, sc. A, sp. 2,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

REGENCY consultanţă imobiliară
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(591) Culori revendicate:verde, galben, gri,
albastru
(531) Clasificare Viena:070124; 241521;
260118; 270511; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare,
imobiliare.

(210) M 2016 00845
(151) 09/02/2016
(732) COMAN ION, Str. Louis Pasteur nr.
10A, Corp B, ap. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
TAXI BLUES CAFE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00829
(151) 09/02/2016
(732) S.C. FOUR TECH S.R.L., Str.
Jepilor nr. 36, bl. A34, ap. 22, Cam. 1,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

ACADEMIC ART EVENTS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00846
(151) 09/02/2016
(732) S.C. ASTORIA TOTAL SERVICE
A & G S.R.L., Bd. Petrochimiştilor
nr. 53, judeţul Argeş, 110158,
PITEŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:090701; 090725;
270507; 270511; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
Astoria fondat 1991

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
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(531) Clasificare Viena:070108; 070125;
090110; 250106; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00834
(151) 09/02/2016
(732) S.C. ROMBIZ IMPEX S.R.L., Str.
Sutaşului nr. 20 A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

euroLine

(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
(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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00835
(151) 09/02/2016
(732) S.C. ROT JUNIOR S.R.L., Str.
Ceahlău nr. 102, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

kidishop.ro
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, portocaliu, mov, roz, bleu,
verde, negru, fucsia
(531) Clasificare Viena:020522; 020523;
270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00855
(151) 09/02/2016
(732) Weatherford Technology Holdings,
LLC, St. James Place, 2000, 77056,
Houston S.U.A. TX
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
ACIDSURE

(300) Prioritate invocată:
86/811029/05/11/2015/US
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice, şi anume, produse chimice
şi amestecuri de produse chimice pentru
utilizare în domeniul producţiei de petrol şi
gaze şi în domeniul exploatării petrolului şi
gazelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00847
(151) 09/02/2016
(732) CARNET DORU, Str. Dezrobirii nr.
40, bl. 08, sc. 3, et. 1, ap. 119, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) CRIŞTIU ELENA-CARMEN, B-dul
Dinicu Golescu nr. 15, bl. E, sc. A, et.
7, ap. 30, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) ŢUŢUIANU GICĂ, Şos. Virtuţii nr.
6, bl. R12, sc. 3, et. 5, ap. 88, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Limba Semnelor Române-L.S.R.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00836
(151) 09/02/2016
(732) S.C. RALION S.R.L., Str. Bostanilor
nr. 1, bl. ICTB, sc. 1, et. 3, ap. 68,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)
ARTDECO LAND

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
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nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00837
(151) 09/02/2016
(732) S.C. GET CARM S.R.L., Str.
Baicului nr. 48, parter, ap. 2, Camera
nr. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 00848
(151) 09/02/2016
(732) BIRIŞ CONSTANTIN, Cal. Moţilor,
nr. 38, Com. Cirşcior, Jud. Hunedoara,
, SAT CRIŞCIOR ROMANIA
(540)

(540)

AUTENTIC
MĂCELĂRIA RUSTIQ PRODUSE
ROMÂNEŞTI
(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde,
auriu
(531) Clasificare Viena:060104; 070124;
260116; 260122; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:alb-argintiu, maro
(531) Clasificare Viena:050519; 050520;
050521; 270116; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor, produse
din/sau placate cu metale preţioase, care nu
sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane, bice şi articole de şelărie,
inclusiv genţi.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn
(necuprinse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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26 Dantele şi broderii, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00849
(151) 09/02/2016
(732) BOATCA TUDOR, Str. Apusului nr.
37, bl. D2, sc. D, ap. 35, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Case de vis

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, promovare modele şi concepte
de design interior şi construcţie a spaţiilor de
locuit (publicitate).
42 Dezvolatarea programe pentru calculator şi
telefoane inteligente în domeniul design-ului
interior şi contrucţiilor de case.

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:241501; 241507;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Închirieri de automobile, servicii de
închirieri de automobile.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00857
(151) 09/02/2016
(732) PASCU ANDREEA, Aleea Câmpul
cu Flori nr. 4, bl. D 26, sc. B, et. 4, ap.
28, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) CIMPOIASU PATRICIA, Str.
Constantin Noica nr. 165, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00856
(151) 09/02/2016
(732) S.C. GENERAL DIRECT GRUP
S.R.L., Bdul. Mircea Vodă nr. 44, bl.
M17, et. 3, camera 301, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

direct RENT A CAR

Amadeus electric quartet

(531) Clasificare Viena:220115; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Prezentare de concerte; prezentare de
concerte muzicale; concerte muzicale pentru
radio; concerte muzicale pentru televiziune;
concerte de muzica în direct; concerte în
direct sustinute de formaţii muzicale;
divertisment de tipul concertelor; realizare,
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coordonare şi organizare de concerte; servicii
de divertisment sub formă de reprezentatii tip
concert; servicii de consultanţă şi informare
referitoare la pregătirea, coordonarea şi
organizarea de concerte; spectacole muzicale;
divertisment muzical.

produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă comercială;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine.
37 Montare, recondiţionare, reparare şi
întreţinere de tâmplărie.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00859
(151) 09/02/2016
(732) S.C. FACILITY DISTRIB S.R.L.,
Str. Gheorghe Donici nr. 1bis, Judeţul
Bacău, , SCHINENI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 00860
(151) 09/02/2016
(732) S.C. KERTEC ROMANIA S.R.L.,
Str. Feleacului nr. 1, 15/I/7/10/5,
Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA
(540)

(540)
kertec
Facility Distrib
(531) Clasificare Viena:010501; 010523;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi afaceri comerciale în
domeniul de activitate; publicitatea serviciilor
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare; comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) produselor de tâmplărie, profile
din PVC, feronerie şi accesorii pentru
tâmplăria din PVC; prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:260103; 270521;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vâzare.

˜˜˜˜˜˜˜

