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Cereri Mărci publicate în data de 18/08/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05417 11/08/2016 S.C. UNICOMP S.R.L. UNICOMP

2 M 2016 05498 11/08/2016 S.C. GEOTECH S.R.L. GEOTECH

3 M 2016 05576 11/08/2016 TAMAS-SZORA ATTILA SENS MEDICA

4 M 2016 05577 11/08/2016 S.C. HAM TEHNIC S.R.L. HAM GROUP POWERED BY
GREEN TECHNOLOGIES

5 M 2016 05578 11/08/2016 CASA DE PENSII A NOTARILOR
PUBLICI DIN ROMÂNIA

CPNPR CASA DE PENSII A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMÂNIA

6 M 2016 05579 11/08/2016 FLORIANA TUDOSE-COMAN AJUTOR DE OSPĂTAR

7 M 2016 05580 11/08/2016 OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
CLUJ-NAPOCA

Winter Delights

8 M 2016 05581 11/08/2016 S.C. T.D.V. MANAGEMENT S.R.L. PATIGO

9 M 2016 05582 11/08/2016 ROGNEAN IOAN-MIHAI BENTLEY INSTRUMENTS

10 M 2016 05583 11/08/2016 S.C. PITICESCU TOUR S.R.L. Piticescu Tour

11 M 2016 05584 11/08/2016 S.C. MEDIAFAX S.A. Business Construct

12 M 2016 05586 11/08/2016 SC MEDIAFAX GROUP SA DIVIZIA EUROPEANĂ
FANTASTICĂ

13 M 2016 05587 11/08/2016 ADRIAN SARBU PRO CINEMA

14 M 2016 05588 11/08/2016 HABIB SALIM TANGO

15 M 2016 05589 11/08/2016 DIŢIU MIHAI-AURELIAN bam boo

16 M 2016 05590 11/08/2016 NIŢĂ ANCUŢA NNegură Nicolata Negura

17 M 2016 05591 11/08/2016 S.C. NEW TIMES
TRANSFORMATION PARTNERS
S.R.L.

dg:TI people
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18 M 2016 05592 11/08/2016 UNILEVER NV

19 M 2016 05593 11/08/2016 NIŢĂ ANCUŢA M & G Consulting

20 M 2016 05594 11/08/2016 NIŢĂ ANCUŢA Bocancea Ciprian Stefan

21 M 2016 05595 11/08/2016 TRES JOLIE MEDIA S.R.L. BRATER

22 M 2016 05598 11/08/2016 S.C. ZOOM-BIZ S.R.L. 7store

23 M 2016 05599 11/08/2016 S.C. PROINVEST GROUP S.R.L. MBS
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(210) M 2016 05417
(151) 11/08/2016
(732) S.C. UNICOMP S.R.L., Str. Jiului nr.

8, sector 1, 013219, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNICOMP

  511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate şi instrumente nautice, de cîntărire,
de măsurare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratareainformaţiei şi calculatoare.
11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05498
(151) 11/08/2016
(732) S.C. GEOTECH S.R.L., Str. Vasile

Lupu nr. 120A, bl. S5, et. 3, ap. 4,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

GEOTECH

(591) Culori revendicate:magenta (pantone
233 C), violet (pantone 520 C), gri
granit (pantone 431 C)

  
(531) Clasificare Viena:011310; 011315;

261113; 270501;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05584
(151) 11/08/2016
(732) S.C. MEDIAFAX S.A., Str. Nerva

Traian nr. 3, bl. M101, et. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Business Construct

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:070103; 270504;

270508; 270510; 270519; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05576
(151) 11/08/2016
(732) TAMAS-SZORA ATTILA, Str.

Jupiter nr. 3, bl. OS5, ap. 6, judeţul
Cluj, 400492, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

SENS MEDICA

(591) Culori revendicate:Pantone 2105C,
Pantone 191C, Pantone 7669C

  
(531) Clasificare Viena:241313; 241317;

241325; 270501; 270508; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

10 Sisteme de imagistică urologică.
41 Educaţie cu privire la sănătatea fizică;
formare privind sănătatea şi starea de bine
(instruire); servicii de instruire cu privire la
sănătate şi siguranţă.
42 Cercetare privind medicină.
44 Clinici medicale; consultaţii medicale;
servicii medicale; îngrijire medicală; asistenţă
medicală; servicii medicale oferite de clinici
medicale; efectuarea examenelor medicale;
îngrijire medicală ambulatorie; consiliere în
materie de sănătate; servicii medicale şi de
sănătate; consultanţă profesională în materie
de sănătate; servicii de clinici medicale şi de
sănătate; furnizare de informaţii în materie de
sănătate; furnizare de informaţii în materie de
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sănătate prin telefon; servicii medicale în
domeniul diabetului; servicii de depistare a
diabetului; furnizare de informaţii prin
internet în domeniul diabetului; servicii de
imagistică medicală.
45 Servicii de informare cu privire la sănătate
şi siguranţă (servicii personale şi sociale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05577
(151) 11/08/2016
(732) S.C. HAM TEHNIC S.R.L., Str.

Logofăt Udrişte, nr. 19, ap. 4, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HAM GROUP POWERED BY GREEN
TECHNOLOGIES

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:030301; 270501;

270511; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05578
(151) 11/08/2016
(732) CASA DE PENSII A NOTARILOR

PUBLICI DIN ROMÂNIA, Str. Gen.
Berthelot nr. 41, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CPNPR CASA DE PENSII A
NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:galben-auriu
(Pantone 110U), bleumarin (Pantone
2755C)

  
(531) Clasificare Viena:050317; 070124;

070311; 240507; 270501; 270522;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05579
(151) 11/08/2016
(732) FLORIANA TUDOSE-COMAN,

Str. Răcari nr. 16, bl. 44A, sc. A, et. 3,
ap. 14, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AJUTOR DE OSPĂTAR

  
(531) Clasificare Viena:110325; 270501;

270511;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05580
(151) 11/08/2016
(732) OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CLUJ-NAPOCA, Piaţa Ştefan cel
Mare nr. 2-4, judeţul Cluj, 400 081,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Winter Delights

  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05581
(151) 11/08/2016
(732) S.C. T.D.V. MANAGEMENT

S.R.L., Str. Căpitan Ilie Birţ nr. 17,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

PATIGO

  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05582
(151) 11/08/2016
(732) ROGNEAN IOAN-MIHAI, Str.

Someş, nr. 1D, sat Chisoda, Jud.
Timiş, 307221, COMUNA GIROC
ROMANIA 

(540)

BENTLEY INSTRUMENTS

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

270501; 270524; 290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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 vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
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înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05583
(151) 11/08/2016
(732) S.C. PITICESCU TOUR S.R.L., Str.

Vasile Sion nr. 1-9, bl. 15, sc. 5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Piticescu Tour

  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

39 Servicii aleagenţiilor de turism; servicii de
ghizi de turism; rezervarea călătoriilor prin
intermediul agenţiilor de turism; servicii
specifice agenţiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor; servicii de agenţie de
turism pentru organizarea călătoriilor; servicii
de agenţii de turism pentru călătorii de afaceri;
servicii de agenţie de turism pentru
organizarea de vacanţe; servicii specifice
agenţiilor de turism şi servicii de rezervări;
servicii specifice agenţiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05586
(151) 11/08/2016
(732) MEDIAFAX GROUP S.A., Str. Nerva

Traian nr. 3, bl. M101, et. 10, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

DIVIZIA EUROPEANĂ FANTASTICĂ

(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
ziare, reviste, publicaţii, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ, caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05587
(151) 11/08/2016
(732) ADRIAN SARBU, Str. Modrogan nr.

4A, sc. A, et. 5, ap. 11-12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

PRO CINEMA

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:011108; 011509;

160117; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou.
38 Transmisiuni, difuzare de programe şi
emisiuni de televiziune; transmisii de
televiziune.
41 Realizare (producerea) de programe şi
emisiuni de televiziune.
42 Servicii de creare şi menţinere site web;
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; programare
computerizată; design de software pentru
computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanţa software-urilor de
computer; analiza software-ului de computer;
design pentru sistemele de computer; design
de arte grafice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05588
(151) 11/08/2016
(732) HABIB SALIM, Str. Dâmbovicioara

nr. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TANGO

  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

10 Prezervative.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 10 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servcii de
import-export cu produsele enumerate la clasa
10.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05590
(151) 11/08/2016
(732) NIŢĂ ANCUŢA, Str. Progresului nr.

44, bl. D18, sc. A, et. 1, ap. 4, jud.
Neamţ, 610161, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţul Iaşi PAŞCANI

(540)

NNegură Nicolata Negura

(591) Culori revendicate:bej, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509; 270512; 270517;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05591
(151) 11/08/2016
(732) S . C .  N E W  T I M E S

TRANSFORMATION PARTNERS
S.R.L., Str. Cântarului nr. 5, ap. 2,
sector 1, 012223, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

dg:TI people

  
(531) Clasificare Viena:241701; 270501;

270509;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05589
(151) 11/08/2016
(732) DIŢIU MIHAI-AURELIAN, Str.

Stelian N. Mihale nr. 11, bl. PM94, sc.
A, ap. 49, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

bam boo

(591) Culori revendicate:verde (pantone
376C), negru (pantone Black C)

  
(531) Clasificare Viena:070110; 070124;

270501; 270524; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

20 Mobilier, oglinzi, rame; plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
24 Tesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseala; tapet, cu excepţia celui
din material textil. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05592
(151) 11/08/2016
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 011521;

050712; 050722; 290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Detergenţi; preparate şi substanţe toate
pentru spălat; balsamuri pentru ţesături;
preparate pentru înălbire; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi preparate
abrazive; preparate pentru spălarea vaselor;

săpunuri;produse pentru splărarea mâinilor;
materiale impregnate cu preparate şi substanţe
pentru curăţare şi lustruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05593
(151) 11/08/2016
(732) NIŢĂ ANCUŢA, Str. Progresului nr.

44, bl. D18, sc. A, et. 1, ap. 4, jud.
Neamţ, 610161, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10 , bloc CRINUL, sc.A,
ap.28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

M & G Consulting

  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
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transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05594
(151) 11/08/2016
(732) NIŢĂ ANCUŢA, Str. Progresului nr.

44, bl. D18, sc. A, et. 1, ap. 4, jud.
Neamţ, 610161, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10 , bloc CRINUL, sc.A,
ap.28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

Bocancea Ciprian Stefan

  

(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05595
(151) 11/08/2016
(732) TRES JOLIE MEDIA S.R.L., Str.

Cerna nr. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

BRATER

  
(531) Clasificare Viena:210319; 210325;

270315; 270508;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05598
(151) 11/08/2016
(732) S.C. ZOOM-BIZ S.R.L., Intrarea

Platon nr. 5, et. 2, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

7store

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;

270717; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Regruparea în avantajul terţilor (cu
excep ţ ia transportului) ,  permi ţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, cu produse atât în magazine
specializate cât şi on-line;servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05599
(151) 11/08/2016
(732) S.C. PROINVEST GROUP S.R.L.,

Str. Grădiniţei nr. 1, jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10 , bloc CRINUL, sc.A,
ap.28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

MBS

  

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270510; 270522;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜


