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Cereri Mărci publicate în 21.03.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01715

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
13/03/2016 PLATON RAMONA MIHAELA

IDAUTO

2 M 2016 01716

14/03/2016 S.C. MINET S.A.

FELTRU

3 M 2016 01717

14/03/2016 S.C. BLUE PEOPLE S.R.L.

ARTBIL

4 M 2016 01718

14/03/2016 S.C. BLUE PEOPLE S.R.L.

ENZYART

5 M 2016 01719

14/03/2016 S.C. RESTAURANTE TRATTORIA IL CALCIO
IL CALCIO S.R.L.

6 M 2016 01720

14/03/2016 SCHIMBINSCHI COMANESCU
MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

SMART TONIC

7 M 2016 01721

14/03/2016 SCHIMBINSCHI COMANESCU
MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

SUPRATECH

8 M 2016 01722

14/03/2016 SCHIMBINSCHI COMANESCU
MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

MAXIM

9 M 2016 01723

14/03/2016 CLUBUL SPORTIV RAPID
BUCUREŞTI

CLUBUL SPORTIV RAPID
BUCURESTI

10 M 2016 01724

14/03/2016 S.C. SOFT TOYS STUDIO S.R.L.

Jucărel

11 M 2016 01725

14/03/2016 S.C. SNIPER SECURITY GUARD
S.R.L.

SNIPER SECURITY GUARD

12 M 2016 01726

14/03/2016 S.C. APEMIN TUŞNAD S.A.

PURITATE DE LA MUNTE

13 M 2016 01727

14/03/2016 S.C. APEMIN TUŞNAD S.A.

Artesia apă minerală naturală
NECARBOGAZOASĂ (PLATĂ)
PURITATE DE LA MUNTE

14 M 2016 01728

14/03/2016 S.C. APEMIN TUŞNAD S.A.

Tuşnad apă minerală naturală
CARBOGAZIFICATĂ PURITATE
DE LA MUNTE

15 M 2016 01729

14/03/2016 P.F.A. MARTA G. GHEORGHE

KINETO PROMEDICA LIFE,
PROFESIONALISM,
EXPERIENTA SI RESPECT
PACIENTILOR NOSTRI
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Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
16 M 2016 01730

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/03/2016 CADAR IOANA SORINA
CADAR
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Denumire
Marcă
(540)

17 M 2016 01731

14/03/2016 HELIODORA CONSULT S.R.L.

18 M 2016 01732

14/03/2016 INTACT MEDIA ADVISORS S.R.L. Români care dezvoltă ROMÂNIA

19 M 2016 01733

14/03/2016 S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L.

Style Hunter

20 M 2016 01734

14/03/2016 PROCAS EXPERT CONSTRUCT
S.R.L.

PROCAS HIDROIZOLAŢII

21 M 2016 01735

14/03/2016 S.C. GORAN A&L PHARM SRL-D

SanteGO +

22 M 2016 01736

14/03/2016 BURLACU CATALIN

COURT PERFORMERS By
Catalin Burlacu

23 M 2016 01737

14/03/2016 S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L.

VOUX

24 M 2016 01739

14/03/2016 S.C. PEAK GUARD PROTECTION PEAK GUARD PROTECTION
S.R.L.

25 M 2016 01740

14/03/2016 GAMMAX IMPEX S.R.L.

Würst Station authentic german
sausages

26 M 2016 01741

14/03/2016 S.C. VY AGRO FOODSTUFF
S.R.L.

The Address club & lounge

27 M 2016 01742

14/03/2016 S.C. VY AGRO FOODSTUFF
S.R.L.

MIKE'S PUB & RESTAURANT

28 M 2016 01743

14/03/2016 S.C. VY AGRO FOODSTUFF
S.R.L.

PRIMO 100% PRIME

29 M 2016 01744

14/03/2016 S.C. VY AGRO FOODSTUFF
S.R.L.

Full Cup MORE THAN JUST
COFFEE

30 M 2016 01745

14/03/2016 S.C. VIPER PROTECT S.R.L.

VIPER PROTECT

31 M 2016 01746

14/03/2016 LIDL STIFTUNG & CO. KG

DIGESTINO

32 M 2016 01747

14/03/2016 INFO MARKET COMPREST
S.R.L.

MEDIACONSUM

33 M 2016 01748

14/03/2016 S.C. BLUE MASTERS
MARKETING S.R.L.

PP Princeps Publishing

34 M 2016 01749

14/03/2016 S.C. MIRON CONT-AUDIT S.R.L.

AVISSO
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DELTA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 01750

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/03/2016 S.C. KARTEZIAN S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
KARTEZIAN THE ART OF
OUTDOOR

36 M 2016 01751

14/03/2016 S.C. BENFRA S.R.L.

CASA MILORD

37 M 2016 01752

14/03/2016 S.C. DETAILING BEAUTY SRL-D

HOUSE OF MANICURE

38 M 2016 01754

14/03/2016 RAINFALL S.R.L.

RAINFALL

39 M 2016 01755

14/03/2016 S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L. DILEMA

40 M 2016 01756

14/03/2016 FÂNTÂNAR CONSTANTIN

DeImagini

41 M 2016 01757

14/03/2016 S.C. KAYA TIME S.R.L.

XONIX

42 M 2016 01758

14/03/2016 WEDDING BOX S.R.L.

Wedding Box
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alţii; închiriere a software-ului de computer;
software-urilor de program; construirea şi
găzduirea unei platforme de internet pentru
comerţul electronic şi intermedieri comerciale
şi de afaceri; dezvoltarea, programarea şi
implementarea de software pentru platforme
de internet dedicate comerţului electronic;
dezvoltarea, programarea şi implementarea de
software şi aplicaţii pentru comerţul
electronic.

(210) M 2016 01715
(151) 13/03/2016
(732) PLATON RAMONA MIHAELA,
Str. Petru Rareş nr. 34, ap. 3, etaj 1,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

IDAUTO

(210) M 2016 01739
(151) 14/03/2016
(732) S . C .
PEAK
GUARD
PROTECTION S.R.L., Comuna
Valea Călugărească, nr. 71, Judeţul
Prahova, , SAT PANTAZI
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe de computer pentru prelucrarea
datelor înregistrate pe suporţi de înregistrare
optică sau altele asemănătoare preînregistrate
(discuri,benzi, cartuşe-role) din domeniul
automobilelor; baze de date; programe pentru
computer, software descărcabil.
35 Compilarea şi sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate din industria
automobilelor; strângerea de informaţii despre
autovehicule prin intermediul mijloacelor
electronice.
42 Servicii de furnizare de aplicaţii
informatice; dezvoltare de aplicatii software
care permit vizualizarea şi achiziţionarea unei
game variate de produse şi servicii prin
intermediul plăţii efectuate electronic sau cu
cardul; instalare şi personalizare de aplicatii
software; consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului pentru computere;
crearea şi mentenanţa website-urilor pentru

(540)

PEAK GUARD PROTECTION
(591) Culori revendicate:gri, alb, negru
(531) Clasificare Viena:140702; 230101;
240115; 241301; 260116; 260118;
270501; 290113;
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Contabilitate, întocmirea extraselor de
cont, consiliere pentru clienţi, evaluări ale
afacerilor, auditare, consultanţă profesionala
în afaceri, informaţii de afaceri, anchete de
afaceri, investigaţii de afaceri, managementul
afacerilor şi consultanţă de organizare,
asistenţă pentru managementul afacerilor,
consultanţă pentru managementul afacerilor,
consultanţă pentru organizarea afacerii,
cercetare de afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, asistenţă de management comercial şi
industrial, agenţii de locuri de munca,
facturare, consultanţă de management al
personalului, marcheting, cercetare de
marketing, studii de marketing, recrutarea
personalului.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01749
(151) 14/03/2016
(732) S.C. MIRON CONT-AUDIT S.R.L.,
Str. Decebal nr. 14, bl. B3, sc. B, sc.
B, ap. 3, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01750
(151) 14/03/2016
(732) S.C. KARTEZIAN S.R.L., Str. Ţuţea
Petre nr. 5, bl. 909, Tr. 1, et. 3, ap. 11,
jud. Iaşi, 700730, IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

AVISSO
(591) Culori revendicate:mov
(531) Clasificare Viena:030101; 030124;
270501; 270502; 290105;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale

(540)
KARTEZIAN THE ART OF OUTDOOR

5
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 01752
(151) 14/03/2016
(732) S.C. DETAILING BEAUTY
SRL-D, Str. Erou Ion Floruta nr. 61,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 01751
(151) 14/03/2016
(732) S.C. BENFRA S.R.L., Str. Ştefăniţă
Vodă nr. 11, jud. Botoşani, ,
BOTOŞANI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)
HOUSE OF MANICURE
CASA MILORD
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni.
44 Servicii furnizate de saloane de coafura şi
înfrumuseţare; servicii de cosmetică; îngrijire
cosmetică pentru persoane.

(591) Culori revendicate:albastru, roz, alb,
mov, violet, verde, negru
(531) Clasificare Viena:011511; 011521;
030711; 030716; 130101; 250119;
270501; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii funerare, funerarii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01740
(151) 14/03/2016
(732) GAMMAX IMPEX S.R.L., Bdul. Ion
Mihalache nr. 109, bl. 13A, sc. 2, etaj
4, ap. 73, sector 1, 011177,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(210) M 2016 01754
(151) 14/03/2016
(732) RAINFALL S.R.L., Str. Andrei
Şaguna nr. 49, et. 1, jud. Arad, ,
ARAD ROMANIA
(540)

(540)

RAINFALL

Würst Station authentic german sausages

(531) Clasificare Viena:011515; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Consultanţă în marketing; publicitate şi
marketing; campanii de marketing; asistenţă
în marketing; estimări pentru marketing;
servicii de marketing; consultanţă privind
marketingul; marketing pentru evenimente;
efectuarea studiilor de marketing; servicii de
marketing comercial; servicii de consultanţă
în marketing; servicii de publicitate şi
marketing; servicii de agenţie de marketing;
consultanţă în publicitate şi marketing;
întocmire de planuri de marketing; întocmire
de rapoarte de marketing; efectuarea de studii
de marketing; servicii de consultanţă privind
marketingul; servicii de consiliere privind
marketingul; furnizare de informaţii privind
marketingul; servicii de publicitate, marketing

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
030717; 030724; 250113; 270112;
270501; 270502; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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de exterior; publicitate radio şi de televiziune;
servicii de publicitate pentru arhitecţi; servicii
de promovare şi publicitate; servicii de agenţie
de publicitate; cercetare de piaţă pentru
publicitate; servicii de publicitate şi reclamă;
publicitate pentru terţi pe internet; servicii de
reclamă şi publicitate; servicii de cercetare
privind publicitatea; servicii de asistenţă
privind publicitatea; servicii de consultanţă
privind publicitatea; servicii de informaţii
privind publicitatea; servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor; servicii de
publicitate şi de promovare; servicii de
publicitate în domeniul imobiliar; servicii de
publicitate privind serviciile financiare;
publicitate promoţională privind pregătirea în
filozofie; servicii de publicitate privind lucrări
publice; servicii de publicitate privind
industria automobilelor; servicii de publicitate
pentru industria literară; servicii de publicitate
furnizate prin internet; servicii de publicitate
furnizate pe internet; servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte; întocmirea de
texte de publicitate comercială; publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare; servicii
de publicitate privind industria turismului;
publicitate în sectorul transport şi livrare;
servicii de publicitate pentru alte persoane;
publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţi
electronice; publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afişare; servicii de
publicitate pentru promovarea comerţului
electronic; servicii de publicitate privind
sectoarele de transport; expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate; publicitate prin
intermediul retelelor de telefonie mobilă;
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare; servicii de publicitate oferite de
o agenţie specializată în publicitate prin radio
şi televiziune; publicitate on-line într-o reţea

şi promovare; servicii de marketing în
domeniul stomatologiei; servicii de marketing
în domeniul calatoriilor; servicii de marketing
în domeniul restaurantelor; evaluări statistice
ale datelor de marketing; marketing comercial
(în afară de comercializare); consultanţă în
afaceri privind marketingul strategic;
management de personal din domeniul
marketingului; administrare în materie de
activităţi de marketing; servicii de planificare
pentru studii de marketing; cercetarea de piaţă
şi studii de marketing; dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing; servicii de
marketing privind motoarele de căutare;
furnizare de servicii de consiliere privind
marketingul; servicii de consultanţă în afaceri
privind marketingul; marketing de produse şi
servicii pentru alte persoane; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
o n l i n e ; c o n s u l t a n ţ ă î n d o me n i u l
ma n a g e me n t u l u i a f a c e r i l o r ş i a l
marketingului; furnizare de consultanţă în
marketing în domeniul mediilor sociale;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale; furnizare
de servicii de consiliere în marketing pentru
producatori; difuzare de materiale de reclamă,
de marketing şi publicitare; consultanţă pentru
întreprinderi în materie de gestionare a
marketingului; gestionare şi consultanţă
comercială în materie de activităţi de
marketing; promovare online de reţele
informatizate şi pagini web; publicitate online;
publicitate; agenţii de publicitate; promovarea
afacerii (publicitate); servicii de publicitate;
publicitate şi reclamă; publicitate în reviste;
consultanţă privind publicitatea; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; servicii de publicitate exterioara;
servicii promoţionale de publicitate; servicii
de publicitate digitală; consultanţă privind
publicitatea comercială; servicii de publicitate
8
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general şi în presa de specialitate; pregătire şi
realizare de planuri şi concepte media şi de
publicitate; servicii de publicitate şi
promovare, precum şi servicii de consultanţă
aferente; servicii de publicitate pentru
promovarea brokerajului de acţiuni şi de alte
titluri de valoare; servicii de publicitate
constând din panouri cu doua feţe purtate pe
umeri de persoane; servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerţului local;
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării); furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe internet;
publicitate şi promoţii de vânzări legate de
bunurile şi serviciile furnizate şi comandate
prin intermediul telecomunicaţiilor sau al
serviciilor electronice; publicitate pentru
produsele altor comercianţi, care dau
posibilitatea clienţilor să vadă şi să compare
comod serviciile oferite de respectivii
comercianţi; publicitate, inclusiv promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin
sponsorizare şi contracte de licenţă referitoare
la evenimente sportive internaţionale;
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi.
42 Design grafic; design vizual; design de
ambalaje; design de produs; design de broşuri;
servicii de ilustrare (design); artă grafică şi
design; design şi dezvoltare de software;
design şi dezvoltare de produs; design de
site-uri web; servicii de design de brand;
design grafic asistat de calculator; servicii de
design privind interioarele magazinelor;
servicii de design privind vitrinele
magazinelor; servicii de design arhitectural
pentru expoziţii; consultanţă în materie de

informatizată; publicitate promoţională
privind practica în formarea filozofică; analiza
sensibilizării publicului cu privire la
publicitate; servicii de publicitate comercială
legate de francizare; publicitate pentru
site-urile web ale firmelor; servicii de
publicitate privind vânzarea de vehicule
motorizate; servicii de agenţii de modele
referitoare la publicitate; servicii de creare de
marci (publicitate şi promovare); publicitate şi
reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei; servicii de publicitate şi de
promovare de vânzări; publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii;
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi; servicii de publicitate
privind industria marină şi maritimă; servicii
de management de personal angajat în
publicitate; publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse; intermediere
de contracte de publicitate pentru alte
persoane; servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web;
publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet; servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului; asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate; servicii de publicitate
prin afişarea de reclame pe baloane; servicii
de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize; servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date;
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare;
publicitate referitoare la produse farmaceutice
şi de imagistica în vivo; intermediere de
contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane; servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune; publicitate în presa de interes
9
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design web; design de pagini principale şi
pagini web; consultanţă în materie de design
de pagini web; creare şi design de site-uri web
pentru terţi; creare de pagini web; proiectare
de site-uri web; întreţinere de site-uri web;
creare şi întreţinere de pagini web; servicii de
dezvoltare de pagini web; proiectare şi
implementare de pagini web pentru terţi;
proiectare de pagini principale şi de site-uri
web; proiectare şi întreţinere de site-uri web
pentru terţi; proiectare şi design grafic pentru
crearea site-urilor web; proiectare şi creare de
pagini principale şi pagini web; creare,
proiectare, dezvoltare şi întreţinere de site-uri
web pentru terţi; creare, întreţinere şi găzduire
de site-uri web pentru alte persoane;
proiectare şi actualizare de pagini principale şi
de site-uri web; proiectare şi realizare de
pagini principale şi de site-uri web; găzduire
şi închiriere de spaţiu de memorie pentru
site-uri web; creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online şi pe internet;
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comert electronic;
găzduire de spaţiu de memorie electronic pe
internet pentru publicitatea la produse şi
servicii.

(210) M 2016 01755
(151) 14/03/2016
(732) S.C. ADEVĂRUL HOLDING
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr.21,
parter, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI
(540)
DILEMA

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01756
(151) 14/03/2016
(732) FÂNTÂNAR CONSTANTIN, Calea
Crângaşi nr. 40, bl. 11, sc. A, ap. 09,
sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 01757
(151) 14/03/2016
(732) S.C. KAYA TIME S.R.L., Bd.
Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et.
7, ap. 20-21, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

(540)
DeImagini

(531) Clasificare Viena:260406; 260409;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; fotografii imprimate.
40 Prelucrarea materialelor; prelucrare
fotografică; procesarea imaginii fotografice;
montaj fotografii sau diapozitive; reproduceri
de materiale fotografice; transfer de imprimări
fotografice; retuşarea digitală a fotografiilor;
prelucrarea filmelor şi finisarea fotografiilor;
imprimare şi developare fotografică;
fotocompoziţii; developare fotografică;
restaurare fotografică; furnizare de informaţii
despre developarea filmelor fotografice;
servicii de informare referitoare la procesarea
filmelor fotografice.

XONIX
(591) Culori revendicate:gri, alb
(531) Clasificare Viena:250125; 260725;
261325; 270501; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Ceasuri; bijuterii.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata (inclusive online) pentru ceasuri şi
bijuterii; servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de import şi export.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:albastru

(210) M 2016 01758
(151) 14/03/2016
(732) WEDDING BOX S.R.L., Str. Albert
Einstein nr. 5, ap. 1B, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(531) Clasificare Viena:060104; 250119;
270501; 270502; 270511; 290112;
(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
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(540)
Wedding Box
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01728
(151) 14/03/2016
(732) S.C. APEMIN TUŞNAD S.A., Str.
Gării nr. 599/C, Comuna Tuşnad,
judeţul Harghita, , SAT TUŞNADU
NOU 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 01727
(151) 14/03/2016
(732) S.C. APEMIN TUŞNAD S.A., Str.
Gării nr. 599/C, Comuna Tuşnad,
judeţul Harghita, , SAT TUŞNADU
NOU 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)

(540)

Tuşnad apă minerală naturală
CARBOGAZIFICATĂ PURITATE DE LA
MUNTE
Artesia apă minerală naturală
NECARBOGAZOASĂ (PLATĂ)
PURITATE DE LA MUNTE

(591) Culori revendicate:albastru, alb
12
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(531) Clasificare Viena:060104; 270501;
270502; 270510; 270511; 290112;
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01730
(151) 14/03/2016
(732) CADAR IOANA S O R I N A
PERSOANA
FIZICA
AUTORIZATA, Str. Câmpului nr.
141, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
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 01729
(151) 14/03/2016
(732) P.F.A. MARTA G. GHEORGHE,
Aleea Voinicilor, nr. 5, bl. P14, sc. A,
et. 4, ap. 18, Jud. Argeş, , PITEŞTI
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)

(540)

KINETO PROMEDICA LIFE,
PROFESIONALISM, EXPERIENTA SI
RESPECT PACIENTILOR NOSTRI

CADAR

(531) Clasificare Viena:050520; 270501;
270502; 270504; 270505; 270508;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Articole mici din metal; suporturi metalice;
construcţii şi structuri metalice; confecţii
metalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
260408; 260416; 260418; 270501;
270502; 270508; 290104;

13
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afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse, în mod
special plante şi flori naturale, flori tăiate vii
şi uscate, plante la ghiveci, accesorii, seminţe,
ierbi, aranjamente florale, compoziţii şi
concepte florale, structuri pentru acestea,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze comod; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); publicitate online pe o reţea de
computere; organizarea de expoziţii şi târguri
în scopuri comercial, publicitar şi de
promovare; publicitate în aer liber;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; demonstraţii cu
produse.
41 Organizarea şi coordonarea de evenimente
culturale şi artistice, expoziţii, târguri,
spectacole; cursuri şi instruire în materie de
aranjamente florale.
44 Florării; servicii de artă florală; servicii de
aranjare şi decorare a buchetelor de flori;
aranjamente florale; compoziţii florale şi
servicii de grădinărit, peisagistică.

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Cafenele, catering de alimente şi băuturi,
restaurante, snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis
(531) Clasificare Viena:260304; 260306;
270502; 270511; 290104;
(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; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri .
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01731
(151) 14/03/2016
(732) HELIODORA CONSULT S.R.L.,
Str. Isaccei nr. 75, bl. Parc B, ap. 20,
Jud. Tulcea, , TULCEA ROMANIA
(540)

DELTA

(210) M 2016 01741
(151) 14/03/2016
(732) S.C. VY AGRO FOODSTUFF
S.R.L., Str. Covaci, Nr.3, parter,
camera 1, sector 3, , Bucureşti
ROMANIA
(540)

The Address club & lounge
14
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fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. |
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 01717
(151) 14/03/2016
(732) S.C. BLUE PEOPLE S.R.L., Şos.
Păcurari, nr. 127, et. 5, Jud. Iaşi,
700544, IAŞI ROMANIA
(540)
ARTBIL

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

(210) M 2016 01716
(151) 14/03/2016
(732) S.C. MINET S.A., Str. Depozitelor
nr. 12, judeţul Vâlcea, 240380,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENTIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 01718
(151) 14/03/2016
(732) S.C. BLUE PEOPLE S.R.L., Şos.
Păcurari, nr. 127, et. 5, Jud. Iaşi,
700544, IAŞI ROMANIA

FELTRU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.

(540)
ENZYART

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01733
(151) 14/03/2016
(732) S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu nr. 162, Corp A, et.
2, Camera 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01732
(151) 14/03/2016
(732) INTACT MEDIA ADVISORS
S.R.L., Bd. Ficusului nr.44A, et.4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

Români care dezvoltă ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:negru, gri
(531) Clasificare Viena:250717; 270501;
270502; 270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor); caracter
tipografice, clişee
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

Style Hunter
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
16
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25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 01737
(151) 14/03/2016
(732) S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu nr. 162, Corp A, et.
2, Camera 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01719
(151) 14/03/2016
(732) S . C .
RESTAURANTE
TRATTORIA IL CALCIO S.R.L.,
Str. Tache Ionescu nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

VOUX

(540)
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte

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

˜˜˜˜˜˜˜
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produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii.
40 Protejarea (tratarea) împotriva umezelii a
clădirilor existente.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01720
(151) 14/03/2016
(732) SCHIMBINSCHI COMANESCU
MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, Str. Pamfil Seicaru
nr. 8, Jud. Ilfov, , CIOROGARLA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01734
(151) 14/03/2016
(732) PROCAS EXPERT CONSTRUCT
S.R.L., Str. Pancota, nr. 5, bl. 14, SC.
4, ap. 93, parter, sector 2, 022772,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
SMART TONIC

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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; suporţi de

PROCAS HIDROIZOLAŢII
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
270502; 270511; 290112;

18
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înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.

(210) M 2016 01721
(151) 14/03/2016
(732) SCHIMBINSCHI COMANESCU
MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, Str. Pamfil Seicaru
nr. 8, Jud. Ilfov, , CIOROGARLA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01742
(151) 14/03/2016
(732) S.C. VY AGRO FOODSTUFF
S.R.L., Str. Covaci, Nr.3, parter,
camera 1, sector 3, , Bucureşti
ROMANIA

(540)

SUPRATECH

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Cafenele, catering de alimente şi băuturi,
restaurante, snack-bar-uri.

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

MIKE'S PUB & RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:090701; 090725;
160101; 160115; 160125; 241703;
270501; 270502; 270509; 270510;
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(210) M 2016 01722
(151) 14/03/2016
(732) SCHIMBINSCHI COMANESCU
MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, Str. Pamfil Seicaru
nr. 8, Jud. Ilfov, , CIOROGARLA
ROMANIA

(210) M 2016 01735
(151) 14/03/2016
(732) S.C. GORAN A&L PHARM
SRL-D, Bd. Timişoara nr. 103 E, bl.
Corp A, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

SanteGO +

MAXIM

(591) Culori revendicate:alb, verde
(531) Clasificare Viena:191321; 241301;
270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 daunatorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270508; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01736
(151) 14/03/2016
(732) BURLACU CATALIN, Str. Elena
Doamna, nr. 4, Jud. Olt, 100002,
PLOIEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01723
(151) 14/03/2016
(732) CLUBUL SPORTIV RAPID
BUCUREŞTI, Calea Giuleşti nr. 18,
sector 6, 060252, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)

COURT PERFORMERS By Catalin
Burlacu
(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb
(531) Clasificare Viena:210301; 260106;
261111; 270501; 270502; 270508;
270511; 270522; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

CLUBUL SPORTIV RAPID
BUCURESTI
(591) Culori revendicate:alb, vişiniu
(531) Clasificare Viena:030717; 071115;
240113; 240115; 260116; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01743
(151) 14/03/2016
(732) S.C. VY AGRO FOODSTUFF
S.R.L., Str. Covaci, Nr.3, parter,
camera 1, sector 3, , Bucureşti
ROMANIA

(210) M 2016 01744
(151) 14/03/2016
(732) S.C. VY AGRO FOODSTUFF
S.R.L., Str. Covaci, Nr.3, parter,
camera 1, sector 3, , Bucureşti
ROMANIA

(540)

(540)

PRIMO 100% PRIME
(591) Culori revendicate:roşu închis
(pantone 1815 C), negru (pantone 426
C)

Full Cup MORE THAN JUST COFFEE

(531) Clasificare Viena:030402; 030413;
260117; 260118; 261113; 270511;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne proaspată sau congelată, cu os sau
fără os, cu grăsime sau fără grăsime, carne
ambalată în orice formă, inclusiv în vid,
carcase sau părţi de carcase sau carne
porţionată, inclusiv carne tocată crudă sau
carne pentru hamburger.

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509; 270510; 270519; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Cafenele, catering de alimente şi băuturi,
restaurante, snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01724
(151) 14/03/2016
(732) S.C. SOFT TOYS STUDIO S.R.L.,
Str. Mircea cel Bătrân nr. 7, subsol,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

(210) M 2016 01725
(151) 14/03/2016
(732) S.C. SNIPER SECURITY GUARD
S.R.L., Str. Strungarilor nr. 1, bl. F2,
ap. 19, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA

(540)

(540)

Jucărel

SNIPER SECURITY GUARD

(531) Clasificare Viena:030114; 030124;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jucării.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comercială, administraţie comercială, lucrări
de birou.

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:020904; 210321;
270501; 270502; 290105; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01726
(151) 14/03/2016
(732) S.C. APEMIN TUŞNAD S.A., Str.
Gării nr. 599/C, Comuna Tuşnad,
judeţul Harghita, , SAT TUŞNADU
NOU 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 01745
(151) 14/03/2016
(732) S.C. VIPER PROTECT S.R.L., Str.
Libertăţii nr. 110A, Comuna Glina,
Judeţul Ilfov, , SAT CĂŢELU
ROMANIA
(540)

(540)
PURITATE DE LA MUNTE

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

VIPER PROTECT
(591) Culori revendicate:gri, negru roşu
(531) Clasificare Viena:031101; 031124;
240105; 240109; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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semnalizare, verificare, salvare şi învaţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care functioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

(210) M 2016 01746
(151) 14/03/2016
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr. 1, 74172,
NECKARSULM GERMANIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
DIGESTINO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi,
prăjiturele (cookies), napolitane, ciocolată şi
produse din ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01747
(151) 14/03/2016
(732) INFO MARKET COMPREST
S.R.L., Şos Mihai Bravu nr. 296, bl. 7,
ap. 04, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
MEDIACONSUM

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; 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
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 01748
(151) 14/03/2016
(732) S . C .
BLUE
MASTERS
MARKETING S.R.L., Str. Fabrica
de Chibrituri nr. 34, ap. 6, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

PP Princeps Publishing
(531) Clasificare Viena:050317; 270501;
270502; 270514; 270522;
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