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Cereri Mărci publicate în 23.08.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05378 16/08/2016 ANIMA GROUP S.R.L. REINA

2 M 2016 05496 16/08/2016 MUNICIPIUL BRAILA PRIN
PRIMARIA MUNICIPIULUI
BRAILA

3 M 2016 05628 16/08/2016 PARASCHIV ANDRA Natur Avi De la Horezu!

4 M 2016 05629 16/08/2016 PARASCHIV ANDRA Natur Avi De la Horezu!

5 M 2016 05630 16/08/2016 ASOCIATIA CIA - COACHING IN
ALERGARE

42KROSU

6 M 2016 05631 16/08/2016 POUR FARHAD REZA GORON

7 M 2016 05632 16/08/2016 S.C. EVENTYA CO S.R.L. URBY

8 M 2016 05633 16/08/2016 S.C. EVENTYA CO S.R.L.

9 M 2016 05634 16/08/2016 S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L. NAZOSEPT

10 M 2016 05635 16/08/2016 HASSAN IMAD BLIDA

11 M 2016 05636 16/08/2016 S.C. STUPARUL PUNCT RO
S.R.L.

Stuparul.ro APICULTURA ÎNTRE
PASIUNE Şl AFACERE

12 M 2016 05637 16/08/2016 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE
KARTING

13 M 2016 05638 16/08/2016 NUTA LUCIAN CORNELIU pizza IBIZA

14 M 2016 05639 16/08/2016 S.C. LIBRA GUARD S.R.L. LIBRA GUARD

15 M 2016 05640 16/08/2016 S.C. ASCENDIA S.A. Dacobots

16 M 2016 05644 16/08/2016 METROPOLITAN LIFE
INSURANCE COMPANY (A NEW
YORK CORPORATION)

17 M 2016 05645 16/08/2016 TOP SERVICES IND S.R.L. IJUTSU
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Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2016 05646 16/08/2016 S.C. ADELA-CENTER FOR KIDS
S.R.L.

JACKSSON DIAMAND ULTRA
CLEAR

19 M 2016 05647 16/08/2016 TOP SERVICES IND S.R.L. YASHIDO

20 M 2016 05648 16/08/2016 TOP SERVICES IND S.R.L. T KLIMA

21 M 2016 05649 16/08/2016 S.C. SORIN MIHAI, UTILAJE
PENTRU PRELUCRAREA
LEMNULUI S.R.L.

SORIN MIHAI

22 M 2016 05650 16/08/2016 S.C. SORIN MIHAI, UTILAJE
PENTRU PRELUCRAREA
LEMNULUI S.R.L.

MIHAI

23 M 2016 05651 16/08/2016 BALASOIU DANIEL EuropaJob - creăm viitorul
împreună

24 M 2016 05652 16/08/2016 ROGOB SRL, firmă de producţie şi
comerţ

Salam MOLDOVENESC

25 M 2016 05653 16/08/2016 ROGOB SRL, firmă de producţie şi
comerţ

ROGOB

26 M 2016 05654 16/08/2016 DIANATUS MANAGEMENT
LIMITED

KARTOFAN

27 M 2016 05655 16/08/2016 DIANATUS MANAGEMENT
LIMITED

SNEKKI SNEKKIN
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(210) M 2016 05378
(151) 16/08/2016
(732) ANIMA GROUP S.R.L., Str. Trakiya

nr. 35, bir. 2, 1504, SOFIA
BULGARIA 

(540)

REINA

(591) Culori revendicate:negru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:240907; 270501;

270507; 270511; 290112;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05496
(151) 16/08/2016
(732) MUNICIPIUL BRAILA PRIN

PRIMARIA MUNICIPIULUI
BRAILA, Piaţa Independenţei nr. 1,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:070106; 070118;

070525; 170101; 170102; 290112;  

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

16 Hârtie şi carton; 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;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 16.08.2016

4

(210) M 2016 05647
(151) 16/08/2016
(732) TOP SERVICES IND S.R.L., Str.

Luica nr. 17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

YASHIDO

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05628
(151) 16/08/2016
(732) PARASCHIV ANDRA, Bd.

Republicii nr. 164B, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Natur Avi De la Horezu!

(531) Clasificare Viena:030703; 030724;
250109; 250110; 260115; 270501;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05629
(151) 16/08/2016
(732) PARASCHIV ANDRA ,  Bd.

Republicii nr. 164B, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Natur Avi De la Horezu!

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030724;

090110; 250109; 250110; 260115;
270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05630
(151) 16/08/2016
(732) ASOCIATIA CIA - COACHING IN

ALERGARE, Str. Bisericii nr. 77,
cam. 1, Comuna Clinceni, judeţul
Ilfov, , SAT CLINCENI ROMANIA 

(540)

42KROSU

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;

270701; 270711; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05631
(151) 16/08/2016
(732) POUR FARHAD REZA, Str. Nicolae

Canea nr. 59A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GORON

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05632
(151) 16/08/2016
(732) S.C. EVENTYA CO S.R.L., Str.

Florilor nr. 18, Comuna Sura, judeţul
Sibiu, , SAT SURA MARE
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

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

9 Aplicaţii mobile; aplicaţii software; aplicaţii
pentru circuite specifice integrate; aplicaţii
software pentru telefoanele mobile; aplicaţii
software de calculator, descărcabile; aplicaţii
software descărcabile pentru telefoane
inteligente; aplicaţii software pentru
televizoare; aplicaţii de servicii de cloud
computing; aplicaţii de servicii de reţele
sociale prin internet; aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile;
compact discuri (memorie doar citire);
comparatoare; computere tip notebook;
drivere pentru software, instrucţiuni şi operare
şi utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare şi software de calculator,
îndeosebi pe dischete sau cd-rom-uri ori alte
suporturi electronice; medii de date optice;
pachete de software de calculator; platforme
magnetice pentru software; programe de jocuri
pe computer; programe înregistrare operate pe
computere; programe pentru computer
(software descărcabil); publicaţii electronice
descărcabile; programe de operare a
computerului înregistrate; software; softuri
educative; software pentru jocuri; software de
comunicaţii; software video interactiv;
software de calculator; software de decodare;
suporturi magnetice pentru software; software
de reprezentare tabelară; software pentru
comprimarea datelor; software de realitate
virtuală; software de calculator pentru
codificare; software de grafică pe calculator;
software de prelucrare a datelor; software
pentru operare lan (reţea locală) şi wan (reţea
de zonă extinsă); software înregistrat pentru
computere; software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice; software de
calculator folosit ca interfaţă de programe a
aplicaţiei (API); software pentru îmbunătăţirea
posibilităţilor audiovizuale ale aplicaţiilor

multimedia şi anume integrarea de text, sunet,
grafice, imagine, fixe şi animate.
35 Agenţii de publicitate; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
formare profesională; închirierea de materiale
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare;
managementul fişierelor computerizate;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; pregătirea secţiunilor
publicitare; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; promovare online de
reţele informatizate şi pagini web; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online; publicarea textelor publicitare;
publicitate; publicarea textelor publicitare;
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii; publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice; scrierea textelor
publicitare; servicii online de prelucrare a
datelor; servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare; servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate.
38 Asigurarea conexiunii de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere; comunicarea cu
terminale de computere; comunicaţii prin
reţele de fibră optică; comunicaţii prin telefon;
comunicare prin terminale de computere;
comunicaţii prin telefon; furnizarea camerelor
de chat pe internet; furnizarea accesului la
bazele de date; furnizarea accesului la reţelele
globale de computere; furnizarea de servicii de
protocol de aplicaţii fără fir inclusiv pentru cei
care folosesc un canal de comunicaţii
securizat; informaţii despre telecomunicaţii;
închirierea timpului de acces la reţelele
globale de computere; închirierea aparatelor
de fascimil; închirierea aparatelor de
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transmisie a mesajelor; închirierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecomunicaţii; închirierea aparatelor de
transmitere a mesajelor; servicii de telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică;
servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicaţii); servicii de poştă vocală;
servicii de transfer; transmisie wireless;
transmisie de software de divertisment
interactiv; transmisia asistată de computer a
mesajelor şi imaginilor; transmisii de
televiziune, televiziune prin cablu,
transmisiune prin radio; transmisiune de
comunicaţii cu telefonul mobil; transmisie prin
facsimil; transmiterea mesajelor; transmisia de
fişiere digitale; transmiterea mesajelor şi
imaginilor asistată de calculator.
42 Actualizarea software-urilor de computer;
analiza software-ului de computer; cercetare şi
dezvoltare pentru alţii; Crearea şi mentenanţa
website-urilor penti alţii; consultanţă în
software de computer; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea de soluţii aplicaţii
software de calculator; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware-ului
pentru computere; consiliere şi consultanţă
privind aplicaţiile pentru reţelele de
calculatoare; consultanţă în materie de testare
a sistemelor de aplicaţii informatice;
consultanţă program computerizată;
consultanţă de software computerizat;
consultanţă şi consiliere privind aplicaţiile
pentru reţelele de calculatoare; convertirea
datelor sau documentelor din medii fizice în
medii electronice; conversia datelor pentru
programe de calculator şi date (nu convertire
fizică); configurare de software de calculator;
dezvoltare de software pentru conversia de
date şi conţinut multimedia între diferite
protocoale furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (asp) şi anume găzduire de
aplicaţii software de calculator pentru terţi,

furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online; dezvoltare de soluţii de
aplicaţii software de calculator; design de
software pentru computer; duplicarea
programelor de computer; închirierea de
computere; furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat în
vederea utilizării în procesele de editare şi
imprimare; furnizori de servicii de aplicaţii
informatice; găzduirea site-urilor web;
hardware-ului pentru computere; instalarea de
software pentru computere; instalarea
software-ului computerizat; închirierea
computerelor; închirierea software-ului de
computer; închirierea serverelor web;
închirierea de aplicaţii informatice; întreţinere
şi reparare de software; mentenanţa
software-urilor de computer; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; prestare de servicii de furnizare de
aplicaţii informatice; recuperarea datelor
computerizate; servicii de consultanţă pentru
software; servicii de consultanţă în materie de
aplicaţii informatice de planificare; servicii de
protecţie anti-virus pentru computere;
schiţarea construcţiilor digitale; software ca
serviciu (saas); scriere de software pentru
calculator; servicii de personalizare de
software; servicii tehnice pentru aplicaţii la
sistemele informatice mari şi mijlocii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05633
(151) 16/08/2016
(732) S.C. EVENTYA CO S.R.L., Str.

Florilor nr. 18, Comuna Sura, judeţul
Sibiu, , SAT SURA MARE
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

(531) Clasificare Viena:261101; 261125;
270521;  

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

9 Aplicaţii mobile; aplicaţii software; aplicaţii
pentru circuite specifice integrate; aplicaţii
software pentru telefoanele mobile; aplicaţii
software de calculator, descărcabile; aplicaţii
software descărcabile pentru telefoane
inteligente; aplicaţii software pentru
televizoare; aplicaţii de servicii de cloud
computing; aplicaţii de servicii de reţele
sociale prin internet; aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile;
compact discuri (memorie doar citire);
comparatoare; computere tip notebook;
drivere pentru software, instrucţiuni şi operare
şi utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare şi software de calculator,

îndeosebi pe dischete sau cd-rom-uri ori alte
suporturi electronice; medii de date optice;
pachete de software de calculator; platforme
magnetice pentru software; programe de jocuri
pe computer; programe înregistrare operate pe
computere; programe pentru computer
(software descărcabil); publicaţii electronice
descărcabile; programe de operare a
computerului înregistrate; software; softuri
educative; software pentru jocuri; software de
comunicaţii; software video interactiv;
software de calculator; software de decodare;
suporturi magnetice pentru software; software
de reprezentare tabelară; software pentru
comprimarea datelor; software de realitate
virtuală; software de calculator pentru
codificare; software de grafică pe calculator;
software de prelucrare a datelor; software
pentru operare lan (reţea locală) şi wan (reţea
de zonă extinsă); software înregistrat pentru
computere; software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice; software de
calculator folosit ca interfaţă de programe a
aplicaţiei (API); software pentru îmbunătăţirea
posibilităţilor audiovizuale ale aplicaţiilor
multimedia şi anume integrarea de text, sunet,
grafice, imagine, fixe şi animate.
35 Agenţii de publicitate; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
formare profesională; închirierea de materiale
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare;
managementul fişierelor computerizate;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; pregătirea secţiunilor
publicitare; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; promovare online de
reţele informatizate şi pagini web; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online; publicarea textelor publicitare;
publicitate; publicarea textelor publicitare;
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii; publicitate prin transmisia de
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publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice; scrierea textelor
publicitare; servicii online de prelucrare a
datelor; servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare; servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate.
38 Asigurarea conexiunii de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere; comunicarea cu
terminale de computere; comunicaţii prin
reţele de fibră optică; comunicaţii prin telefon;
comunicare prin terminale de computere;
comunicaţii prin telefon; furnizarea camerelor
de chat pe internet; furnizarea accesului la
bazele de date; furnizarea accesului la reţelele
globale de computere; furnizarea de servicii de
protocol de aplicaţii fără fir inclusiv pentru cei
care folosesc un canal de comunicaţii
securizat; informaţii despre telecomunicaţii;
închirierea timpului de acces la reţelele
globale de computere; închirierea aparatelor
de fascimil; închirierea aparatelor de
transmisie a mesajelor; închirierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecomunicaţii; închirierea aparatelor de
transmitere a mesajelor; servicii de telefon sau
alte mijloace de comunicare electronică;
servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicaţii); servicii de poştă vocală;
servicii de transfer; transmisie wireless;
transmisie de software de divertisment
interactiv; transmisia asistată de computer a
mesajelor şi imaginilor; transmisii de
televiziune, televiziune prin cablu,
transmisiune prin radio; transmisiune de
comunicaţii cu telefonul mobil; transmisie prin
facsimil; transmiterea mesajelor; transmisia de
fişiere digitale; transmiterea mesajelor şi
imaginilor asistată de calculator.

42 Actualizarea software-urilor de computer;
analiza software-ului de computer; cercetare şi
dezvoltare pentru alţii; crearea şi mentenanţa
website-urilor penti alţii; consultanţă în
software de computer; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea de soluţii aplicaţii
software de calculator; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware-ului
pentru computere; consiliere şi consultanţă
privind aplicaţiile pentru reţelele de
calculatoare; consultanţă în materie de testare
a sistemelor de aplicaţii informatice;
consultanţă program computerizată;
consultanţă de software computerizat;
consultanţă şi consiliere privind aplicaţiile
pentru reţelele de calculatoare; convertirea
datelor sau documentelor din medii fizice în
medii electronice; conversia datelor pentru
programe de calculator şi date (nu convertire
fizică); configurare de software de calculator;
dezvoltare de software pentru conversia de
date şi conţinut multimedia între diferite
protocoale furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (asp) şi anume găzduire de
aplicaţii software de calculator pentru terţi,
furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online; dezvoltare de soluţii de
aplicaţii software de calculator; design de
software pentru computer; duplicarea
programelor de computer; închirierea de
computere; furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat în
vederea utilizării în procesele de editare şi
imprimare; furnizori de servicii de aplicaţii
informatice; găzduirea site-urilor web;
hardware-ului pentru computere; instalarea de
software pentru computere; instalarea
software-ului computerizat; închirierea
computerelor; închirierea software-ului de
computer; închirierea serverelor web;
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închirierea de aplicaţii informatice; întreţinere
şi reparare de software; mentenanţa
software-urilor de computer; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; prestare de servicii de furnizare de
aplicaţii informatice; recuperarea datelor
computerizate; servicii de consultanţă pentru
software; servicii de consultanţă în materie de
aplicaţii informatice de planificare; servicii de
protecţie anti-virus pentru computere;
schiţarea construcţiilor digitale; software ca
serviciu (saas); scriere de software pentru
calculator; servicii de personalizare de
software; servicii tehnice pentru aplicaţii la
sistemele informatice mari şi mijlocii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05634
(151) 16/08/2016
(732) S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 63,
Anexele B-C, stâlpii 34, et. 3, Cam.
10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NAZOSEPT

(591) Culori revendicate:mov, maro, negru,
alb

(531) Clasificare Viena:020501; 020506;
250119; 261113; 270501; 270503;
290114;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
pentru uz medicinal, suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05635
(151) 16/08/2016
(732) HASSAN IMAD, Splaiul Unirii nr.

168, bl.T2, et. 3, ap. 302, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLIDA

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

29 Conserve peşte, compoturi, fructe şi
legume conservate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05636
(151) 16/08/2016
(732) S.C. STUPARUL PUNCT RO

S.R.L., Str. Observatorului nr. 15, ap.
19, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Stuparul.ro APICULTURA ÎNTRE
PASIUNE Şl AFACERE

(591) Culori revendicate:alb, verde-gălbui,
negru, roşu

 
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

031324; 270501; 270508; 290114;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;

drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05637
(151) 16/08/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

AUTOMOBILISM SPORTIV, Str.
Popa Savu nr. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE KARTING

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
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 05648
(151) 16/08/2016
(732) TOP SERVICES IND S.R.L., Str.

Luica nr. 17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

T KLIMA

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05649
(151) 16/08/2016
(732) S.C. SORIN MIHAI, UTILAJE

P E N T R U  P R E L U C R A R E A
LEMNULUI S.R.L., Str. De Mijloc
nr. 183, Judeţul Braşov, 500064,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

SORIN MIHAI

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de club de tenis,
Închiriere de terenuri de tenis, organizare de
competiţii sportive.
42 Servicii de consultanţă în domeniul tehnic
şi tehnologic, precum şi servicii de cercetare,
servicii de evaluare şi servicii de raportare,
referitoare la acestea; servicii de inginerie;
servicii de instalare de programe de calculator
şi consultanţă în acest domeniu.
43 Servicii de restaurant (alimentaţie publică)
şi cazare temporară în special servicii de
hotel-restaurant, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de catering pentru reuniuni,
conferinţe sau evenimente sportive; servicii de
locaţie de săli de reuniune; servicii de
rezervare de hotel pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05650
(151) 16/08/2016
(732) S.C. SORIN MIHAI, UTILAJE

P E N T R U  P R E L U C R A R E A
LEMNULUI S.R.L., Str. De Mijloc
nr. 183, Judeţul Braşov, 500064,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

MIHAI
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(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:260118; 260403;
260410; 270501; 290104;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de club de tenis,
închiriere de terenuri de tenis, organizare de
competiţii sportive.
42 Servicii de consultanţă în domeniul tehnic
şi tehnologic, precum şi servicii de cercetare,
servicii de evaluare şi servicii de raportare,
referitoare la acestea; servicii de inginerie;
servicii de instalare de programe de calculator
şi consultanţă în acest domeniu.
43 Servicii de restaurant (alimentaţie publică)
şi cazare temporară în special servicii de
hotel-restaurant, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de catering pentru reuniuni,
conferinţe sau evenimente sportive; servicii de
locaţie de săli de reuniune; servicii de
rezervare de hotel pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05651
(151) 16/08/2016
(732) BALASOIU DANIEL, Aleea Zadei

nr. 5, sc. 1, ap. 4, Judeţul
Caraş-Severin, 320119, REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

EuropaJob - creăm viitorul împreună

(591) Culori revendicate:gri, albastru,
galben, roz

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510; 290114;  

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

39 Transport terestru; transport terestru de
persoane.
43 Creşe, servicii de îngrijire la domiciliu şi
îngrijire a bătrânilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05652
(151) 16/08/2016
(732) ROGOB SRL, firmă de producţie şi

comerţ, Str. Alexandru Ioan Cuza nr.
13, Ciorescu, MD-2089, CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Salam MOLDOVENESC

(591) Culori revendicate:roşu
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270511; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05653
(151) 16/08/2016
(732) ROGOB SRL, firmă de producţie şi

comerţ, Str. Alexandru Ioan Cuza nr.
13, Ciorescu, MD-2089, CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.,
Str. George Calinescu nr. 52A, ap. 1,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ROGOB

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; 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 05654
(151) 16/08/2016
(732) DIANATUS MANAGEMENT

LIMITED, Arch. Makariou III, 69,
TLAIS TOWER, 3rd floor, Flat/Office
301, 1070, Nicosia CIPRU CY

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

(540)

KARTOFAN

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270501;

270510;  

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

29 Fulgi de cartofi; chips-uri de cartofi;
chipsuri de cartofi cu conţinut redus de
grăsime; chips-uri din fructe; chips-uri de
legume; gustări pe bază de cartofi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05655
(151) 16/08/2016
(732) DIANATUS MANAGEMENT

LIMITED, Arch. Makariou III, 69,
TLAIS TOWER, 3rd floor, Flat/Office
301, 1070, Nicosia CIPRU CY

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

(540)

SNEKKI SNEKKIN

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

270524;  

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

29 Fulgi de cartofi; chips-uri de cartofi;
chipsuri de cartofi cu conţinut redus de
grăsime; chips-uri din fructe; chips-uri de
legume; gustări pe bază de cartofi.
30 Produse de cofetărie pe bază de arahide;
batoane de cereale; produse de patiserie;
biscuiţi, prăjiturele; gustări pe bază de orez;
gustări pe bază de cereale; preparate din
cereale; fulgi de porumb, fulgi de cereale
uscate; pişcoturi; pesmet din pâine; biscuiţi
petit-beurre; biscuiţi crackers.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05638
(151) 16/08/2016
(732) NUTA LUCIAN CORNELIU, Str.

Şerban Vodă nr. 32, bl. C13b, sc. 1, ap.
30, jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

                      pizza IBIZA

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05639
(151) 16/08/2016
(732) S.C. LIBRA GUARD S.R.L., Calea

Vitan nr. 233, bl. 1B, sc. A, et. 1, ap. 4,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIBRA GUARD
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(531) Clasificare Viena:240101; 240103;
270501;  

(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 05644
(151) 16/08/2016
(732) M E T R O P O L I T A N  L I F E

INSURANCE COMPANY (A NEW
YORK CORPORATION), 1095
Avenue of the Americas, 10036, NEW
YORK S.U.A. NEW YORK

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ,  Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower,
et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260304;

260306;  

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

36 Subscrierea şi administrarea asigurărilor de
viaţă individuale şi de grup, a asigurărilor de
sănătate, asigurărilor de locuinţe şi de
automobile, anuităţi şi fonduri de pensii;
servicii de creditare ipotecară rezidenţiale şi
comerciale; servicii de intermediere şi
management imobiliar; servicii de
intermediere de fonduri mutuale şi de
investiţii, în special servicii bancare de
investiţii şi fonduri de investiţii; servicii de
planificare financiară a pensiilor; servicii în
legătură cu sporurile angajaţilor, în special
procesarea, administrarea şi managementul
planurilor de sporuri şi beneficii destinate
angajaţilor în privinţa asigurărilor şi
finanţelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05645
(151) 16/08/2016
(732) TOP SERVICES IND S.R.L., Str.

Luica nr. 17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

IJUTSU

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05646
(151) 16/08/2016
(732) S.C. ADELA-CENTER FOR KIDS

S.R.L., Aleea Ilia nr. 4, bl. 58C, sc. B,
et. 1, ap. 75, camera nr. 2, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JACKSSON DIAMAND ULTRA CLEAR

(591) Culori revendicate:albastru, galben
 
(531) Clasificare Viena:260118; 260121;

270501; 290112;  

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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; caractere tipografice;
forme de tipar.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05640
(151) 16/08/2016
(732) S.C. ASCENDIA S.A., Str. Fierari nr.

5, sector 2, 020545, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dacobots

(591) Culori revendicate:portocaliu închis,
portocaliu deschis

(531) Clasificare Viena:270315; 270501;
270509; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


