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Cereri m|rci publicate în 19.08.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 05585

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/08/2016 ION HARALAMBIE FLORIN

HARY

2 M 2016 05600

12/08/2016 S.C. GULLIVER'S
COMMUNICATION S.R.L.

DELTA DUN{RII PENTRU
SENIORI

3 M 2016 05601

12/08/2016 S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

BORSEC TRADIÚIE ÔI
PRESTIGIU ANIVERSARE 210
ani 1806-2016 FONDAT 1806

4 M 2016 05602

12/08/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BT MIC IFN

5 M 2016 05603

12/08/2016 S.C. GLOBAL TECHNICAL
SERVICES S.R.L.

GLOBAL TECHNICAL
SERVICES

6 M 2016 05604

12/08/2016 S.C. GLOBAL TECHNICAL
SYSTEMS S.R.L.

GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS

7 M 2016 05605

12/08/2016 S.C. NARCOFFEE ROASTERS
S.R.L.

NARCOFFEE

8 M 2016 05606

12/08/2016 S.C. NARCOFFEE ROASTERS
S.R.L.

NARCOFFEE ROASTERS

9 M 2016 05607

12/08/2016 S.C. ATGAYA S.R.L.

Color Boom!

10 M 2016 05608

12/08/2016 DIRECTIA ADMINISTRAREA
GEOPARCULUI MEHEDINÚI

GEOPARCUL PLATOUL
MEHEDINÚI CONSILIUL
JUDEÚEAN MEHEDINÚI

11 M 2016 05609

12/08/2016 AGROPROD CRASNA
COOPERATIVA AGRICOLA

MÂNDRIA CRASNEI

12 M 2016 05610

12/08/2016 POPESCU OCTAV CLAUDIU

syoko

13 M 2016 05611

12/08/2016 POTIO NOBILIS S.R.L.

SANCT GEORGIUS

14 M 2016 05612

12/08/2016 POTIO NOBILIS S.R.L.

Sanct Georgius

15 M 2016 05613

12/08/2016 POTIO NOBILIS S.R.L.

POTIO NOBILIS

16 M 2016 05614

12/08/2016 POTIO NOBILIS S.R.L.

POTIO NOBILIS

1

Denumire
Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 05615

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/08/2016 GRUPUL INDUSTRIAL ALCA
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
HOTEL PEÔTERA MUNÚI,
LINIÔTE Ôl TU!

18 M 2016 05616

12/08/2016 LAZAR DAN

TENNIS HERO THERE'S A
HERO IN EVERYONE

19 M 2016 05617

12/08/2016 SEBENI - COMSA MARIANA

FESTIVALUL INTERNATIONAL
DE MUZICA USOARA BRASOV
ROMANIA CERBUL DE AUR

20 M 2016 05618

12/08/2016 DOREL COSTOIU

Trivo

21 M 2016 05619

12/08/2016 CAMBRIEL SERVICES S.R.L.

the exclusive

22 M 2016 05620

12/08/2016 BUTA CRISTIAN-ALIN

COSMEDIC

23 M 2016 05621

12/08/2016 IFN EXTRA FINANCE S.A.

Credite Urgente

24 M 2016 05622

12/08/2016 S.C. MINET CONF S.R.L.

DOMINE DORMI BINE

25 M 2016 05623

12/08/2016 WANG STORE S.R.L.

W.STORE

26 M 2016 05624

12/08/2016 WANG STORE S.R.L.

VEREVA

2
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(210) M 2016 05585
(151) 12/08/2016
(732) ION HARALAMBIE FLORIN, Str.
Constantin Stere nr. 57, Comuna
Bucov, Judeţul Prahova, , SAT
BUCOV 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)

(210) M 2016 05609
(151) 12/08/2016
(732) A G R O P R O D
CRASNA
COOPERATIVA AGRICOLA,
Comuna Supuru nr. 120, Judeţul
Satu-Mare, , SAT SUPURU DE JOS
ROMANIA
(540)

HARY
(531) Clasificare Viena:180108; 180123;
270508; 270511;

MÂNDRIA CRASNEI
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea, în folosul terţilor, a
pieselor şi accesoriilor auto (cu excepţia
transportului), pentru ca aceştia să le poată
achiziţiona cât mai uşor.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; servicii de
reparaţii şi mentenanţa autovehicule;
spălătorii auto; staţii de realimentare
autovehicule; dezmembrări auto.
39 Închiriere autovehicule; servicii de
transport persoane şi bunuri; rezervări de
transport; rezervări de turism; tractare
autovehicule; servicii de depozitare şi
ambalare bunuri.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară.

(531) Clasificare Viena:030703; 030719;
030724; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude neprelucrate; fructe şi
legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale, malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
3
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(210) M 2016 05600
(151) 12/08/2016
(732) S . C .
G U L L I V E R ' S
COMMUNICATION S.R.L., Str.
Martha Bibescu nr. 146A, judeţul
Ilfov, , MOGOŞOAIA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05610
(151) 12/08/2016
(732) POPESCU OCTAV CLAUDIU,
Calea Moşilor nr. 280, bl. 20, sc. 2, et.
3, ap. 42, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

syoko
(591) Culori revendicate:roşu, negru
DELTA DUNĂRII PENTRU SENIORI

(531) Clasificare Viena:260725; 261325;
270501; 290112;

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
magenta, portocaliu, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Distribuitoare automate (maşini automate
pentru vânzare).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cîntărire, 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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de

(531) Clasificare Viena:020112; 020117;
020123; 180301; 180323; 270501;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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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.
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.

(531) Clasificare Viena:030114; 030117;
030124; 050101; 050110; 190725;
260418; 270501; 270502; 270703;
270711; 290114;
(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 produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05601
(151) 12/08/2016
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.
Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

BORSEC TRADIŢIE ŞI PRESTIGIU
ANIVERSARE 210 ani 1806-2016
FONDAT 1806
(591) Culori revendicate:albastru,
auriu, alb

roşu,

5
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(210) M 2016 05603
(151) 12/08/2016
(732) S.C. GLOBAL TECHNICAL
SERVICES S.R.L., Calea Călăraşilor
nr. 101, camera 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05602
(151) 12/08/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(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)

BT MIC IFN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

GLOBAL TECHNICAL SERVICES
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280C),turquoise (Pantone 771U)

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260106; 260205;
260207; 270501; 290112;

(210) M 2016 05604
(151) 12/08/2016
(732) S.C. GLOBAL TECHNICAL
SYSTEMS S.R.L., Calea Călăraşilor
nr. 101, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280C), verde (Pantone 376C)
(531) Clasificare Viena:050518; 050520;
270501; 270511; 290112;
6
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(210) M 2016 05606
(151) 12/08/2016
(732) S.C. NARCOFFEE ROASTERS
S.R.L., Piaţa 1 Mai nr. 4-5, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05605
(151) 12/08/2016
(732) S.C. NARCOFFEE ROASTERS
S.R.L., Piaţa 1 Mai nr. 4-5, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)
NARCOFFEE ROASTERS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

(540)

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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

NARCOFFEE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05607
(151) 12/08/2016
(732) S.C. ATGAYA S.R.L., Bd. Carol I nr.
4, Corp B1, et. 1, Camera 107, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(210) M 2016 05608
(151) 12/08/2016
(732) DIRECTIA ADMINISTRAREA
GEOPARCULUI MEHEDINŢI, Str.
Traian nr. 89, judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

Color Boom!
(591) Culori revendicate:roşu închis, roşu
deschis, verde, vernil, albastru, bleu,
galben închis, galben deschis, alb,
maro

GEOPARCUL PLATOUL MEHEDINŢI
CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

(531) Clasificare Viena:200105; 261301;
261325; 270501; 270508; 290115;

(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri,
galben, roşu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:050101; 060102;
250119; 260105; 260118; 270501;
290105;

˜˜˜˜˜˜˜

(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
3
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Clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

(210) M 2016 05611
(151) 12/08/2016
(732) POTIO NOBILIS S.R.L., Str.
Ţigaretei nr. 46, Judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA
(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC

˜˜˜˜˜˜˜

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

(540)

SANCT GEORGIUS
(531) Clasificare Viena:010706; 020102;
020120; 030301; 030317; 030324;
240711; 250119; 270501; 270511;

˜˜˜˜˜˜˜
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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 05612
(151) 12/08/2016
(732) POTIO NOBILIS S.R.L., Str.
Ţigaretei nr. 46, Judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA
(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05613
(151) 12/08/2016
(732) POTIO NOBILIS S.R.L., Str.
Ţigaretei nr. 46, Judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA
(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC

(540)

(540)
POTIO NOBILIS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

Sanct Georgius

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:020102; 020120;
030301; 030324; 040320; 240701;
270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 12.08.2016

(210) M 2016 05614
(151) 12/08/2016
(732) POTIO NOBILIS S.R.L., Str.
Ţigaretei nr. 46, Judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA
(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC

(210) M 2016 05615
(151) 12/08/2016
(732) GRUPUL INDUSTRIAL ALCA
S.R.L., Str. Siriului nr. 28-32, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31,
sector 3 BUCURESTI
(540)

(540)

POTIO NOBILIS

HOTEL PEŞTERA MUNŢI, LINIŞTE Şl
TU!

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501; 270511;

(591) Culori
maro

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

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
070111; 070124; 070311; 270501;
290113;

revendicate:verde,

galben,

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05616
(151) 12/08/2016
(732) LAZAR DAN, Str. Athanasie Enescu
nr. 47, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) PATENTPOINT S.R.L., Str. Doinei
nr. 78B, et.2, ap.20, comuna
Dobroieşti, judeţ Ilfov sat FUNDENI

(210) M 2016 05617
(151) 12/08/2016
(732) SEBENI - COMSA MARIANA, Str.
Frasinului nr. 5, sc. A, ap. 13, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV
(540)

(540)
TENNIS HERO THERE'S A HERO IN
EVERYONE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, articole de gimnastică şi sport,
aparate pentru sporturi şi jocuri diverse, mingi
pentru jocuri, în special tenis, aparate de
antrenament, protecţii (componente ale
costumelor de sport).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, managementul
afacerilor sportivilor, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori, demonstraţii
cu produse, marketing, cercetare de
marketing, studii de marketing, publicitate în
aer liber, publicitate online pe o reţea de
computere, prezentarea de produse în mediile
de comunicare pentru retail.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale, antrenament (instruire),
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), organizarea competiţiilor
sportive, susţinerea antrenamentelor sportive,
servicii educaţionale, servicii de instruire,
închirierea echipamentelor sportive,
antrenament practic, închirierea terenurior de
sport, în special de tenis.

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE
MUZICA USOARA BRASOV ROMANIA
CERBUL DE AUR
(531) Clasificare Viena:030407; 030424;
260422; 270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Articole şi produse din hârtie, carton;
fotografii, imprimate, broşuri, calendare,
prospecte, cataloage, pliante, materiale pentru
artişti, clişee tipografice, matriţe; bannere
(tipărituri); materiale colante; pungi de hârtie
şi din plastic.
35 Publicitate, afaceri comerciale; servicii
redacţionale (editare, redactare); publicitate
out-door; comercializarea produselor proprii
inclusiv prin sistem barter; închiriere,
întreţinere, update-are material şi spaţiu

˜˜˜˜˜˜˜

7

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 12.08.2016

publicitar; publicitate on-line pe reţele de
computere; publicare de texte publicitare;
închiriere de timp şi spaţiu publicitar pentru
comunicaţii media; sondaje de opinie.
38 Difuzarea emisiunilor de radio şi
televiziune prin orice mijloace; retransmiterea
emisiunilor de radio şi televiziune pe orice tip
de suport.
41 Educaţie, instruire şi divertisment;
organizarea şi realizarea de festivaluri;
realizarea de programe de televiziune;
organizarea şi coordonarea de conferinţe,
seminarii, simpozioane şi workshop;
concursuri de educaţie şi divertisment;
publicitate electronică; expoziţii cu scop de
educaţie culturală; oferire de facilităţi pentru
expuneri în săli de video, teatru şi cinema;
servicii de impresariat pentru organizarea de
spectacole; realizare de radio şi televiziune;
realizare de film; jurnale online; instruire
profesională.

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; servicii de rezervări;
servicii specifice agenţiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport; organizare de vacanţe (cu excepţia
cazării); organizarea de transport pe perioada
vacanţei; servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii; organizarea
de rute turistice (transport); organizare de
excursii pentru turişti; servicii de ghizi
turistici; organizări de circuite turistice;
organizare de circuite turistice; coordonare de
tururi turistice; organizare de vizite turistice;
servicii de informaţii turistice; organizare de
rute turistice; servicii de ghid turistic; vizitarea
obiectivelor turistice.
43 Servicii de agenţii de turism privind
spaţiile de cazare; servicii de agenţii de turism
privind rezervări de cazare; servicii de agenţii
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel; servicii ale agenţiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanţă;
servicii de rezervare de locuri de cazare pentru
vacante; închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanţelor; organizare de locuri de
cazare pentru vacanţe; rezervare de locuri de
cazare pentru vacanţe; servicii de cazare
pentru vacanţe; furnizare de cazare pentru
vacanţe; servicii de hosteluri pentru turişti;
organizare de cazare pentru turişti; restaurante
pentru turişti; hanuri turistice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05618
(151) 12/08/2016
(732) DOREL COSTOIU, Str. Carabusului
nr. 28, bl. 145B, ap. 57, et. 3, sector 6,
062155, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Trivo
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice tipărite în domeniul
turismului.
38 Comunicare prin bloguri online.
39 Servicii de turism (cu excepţia cazării);
agenţii de turism (cu excepţia cazării); agenţie
de turism (cu excepţia cazării); servicii de
ghizi de turism; rezervarea călătoriilor prin

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05619
(151) 12/08/2016
(732) CAMBRIEL SERVICES S.R.L., Str.
Siragului nr. 22, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 05620
(151) 12/08/2016
(732) BUTA CRISTIAN-ALIN, Aleea
Carpaţi nr. 33, bl. 33, ap. 89, jud.
Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ
(540)

(540)

COSMEDIC

the exclusive

(531) Clasificare Viena:241314; 270505;
270508;

(591) Culori revendicate:albastru, negru

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a cremelor naturiste şi
farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de
baie şi parfumurilor, prin diferite forme de
comert, inclusiv pagina web, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; comercializarea
produselor de cosmetică facială, corporală şi
pentru păr, în principal, ulei masaj, creme
masaj, gel masaj, măşti corporale, creme corp,
gel faţă, măşti faciale, săpun, şampon, duş gel,
balsam după ras, balsam corp, balsam păr,

(531) Clasificare Viena:070106; 070114;
180317; 270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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produse machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze,
gloss buze, farduri, corector, sare de baie,
produse demachiere, produse dupa epilat, ser
facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor; publicitate inclusiv prin pagina
web pentru produsele comercializate; servicii
de import-export în legatură cu produsele
comercializate; lanţuri de magazine.

(210) M 2016 05622
(151) 12/08/2016
(732) S.C. MINET CONF S.R.L., Str.
Depozitelor nr. 12, Judeţul Vâlcea,
240380, RAMNICU VALCEA
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05621
(151) 12/08/2016
(732) IFN EXTRA FINANCE S.A., Str.
Pictor Barbu Iscovescu nr. 19, parter,
etaj 1, etaj 2, sect. 1, 011937,
BUCUREŞTI ROMANIA

DOMINE DORMI BINE

(540)

(531) Clasificare Viena:250110; 250119;
260418; 270511; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse 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).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

Credite Urgente
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260410; 261121;
261125; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜
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21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.

(210) M 2016 05623
(151) 12/08/2016
(732) WANG STORE S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni, nr. 23B, Jud.
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05624
(151) 12/08/2016
(732) WANG STORE S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni, nr. 23B, Jud.
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA
(540)
W.STORE
(531) Clasificare Viena:180119; 180125;
260101; 260116; 270505;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Scule şi unelte de mână acţionate manual;
cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate
de ras.
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.
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.

VEREVA
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
250113; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Portchei (decoraţiuni mici sau brelocuri);
brelocuri placate cu metale preţioase;
brelocuri fabricate din metale preţioase;
brelocuri fabricate din metal comun; brelocuri
din imitaţie de piele; brelocuri din piele pentru
11
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carduri; portofele de purtat sub braţ; bagaje
(geamantane şi valize din piele), pungi din
piele, portofele şi accesorii; portofele pentru
monede neconfecţionate din metal preţios;
portofele din piele pentru carduri de credit;
suporturi sub formă de portofele pentru chei;
portofele din piele pentru cardurile de credit;
suporturi pentru cărţi de vizită; cutii pentru
cărţi de vizită (portvizite).

chei; brelocuri în formă de ceas; brelocuri, nu
din metal; brelocuri decorative pentru
ochelari; brelocuri metalice; brelocuri de chei
din metale preţioase; brelocuri pentru chei
(inele) căptuşite cu metale preţioase; brelocuri
sub formă de bijuterii (decoraţiuni mici sau
bagatele); inele pentru chei (decoraţiuni mici
sau brelocuri) din metale preţioase.
18 Portofele; portofele, inclusiv portcarduri;
portofele pentru carduri; portofele din piele;
posete, portmonee şi portofele; portofele
atasabile la curea; portofele de încheietura
mainii; portofele din metale preţioase;
suporturi pentru carduri (portofele); portofele
(nu din metale preţioase); genţi şi portofele
din piele; portofele cu compartimente pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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