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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06967

Data
Depozit
(151)
18/10/2016

Titular

Denumire
Marcă
(732)
(540)
teatrelli THEATRE, MUSIC AND
CREART - CENTRUL DE CREAŢIE,
ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI MORE
BUCUREŞTI

2 M 2016 06969

18/10/2016

iMapp
CREART - CENTRUL DE CREAŢIE,
ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

3 M 2016 06971

18/10/2016

iMapp
CREART - CENTRUL DE CREAŢIE,
ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

4 M 2016 06974

18/10/2016

iMapp Bucharest
CREART - CENTRUL DE CREAŢIE,
ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

5 M 2016 06976

18/10/2016

iMapp Bucharest
CREART - CENTRUL DE CREAŢIE,
ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

6 M 2016 07000

18/10/2016

S.C. SKILLED REPUBLIC S.R.L.

HELPcrowd

7 M 2016 07001

18/10/2016

ASOCIAŢIA PRAXIS IURIS

CUPA EDU

8 M 2016 07003

18/10/2016

BERARIU DRAGOŞ FLORIN

Chindia FEST Zilele Recoltei

9 M 2016 07004

18/10/2016

BERARIU DRAGOŞ FLORIN

Media Music marketing management
& marketing events

10 M 2016 07005

18/10/2016

S.C. DEDEMAN S.R.L.

DIM

11 M 2016 07006

18/10/2016

S.C. DEDEMAN S.R.L.

DIM D.I.M. Properties

12 M 2016 07007

18/10/2016

S.C. ATTOSOFT S.R.L.

CENTO

13 M 2016 07008

18/10/2016

IM ZERNOFF

Gospodarul Bun

14 M 2016 07009

18/10/2016

S.C. ATTOSOFT S.R.L.

SALT

15 M 2016 07010

18/10/2016

CRISTEA MARIUS SORIN

IPOP IZOLATIE INTELIGENTA

16 M 2016 07011

18/10/2016

S.C. AGRANA ROMANIA S.A.

Fii într-o formă optimă !

17 M 2016 07012

18/10/2016

SELESCU LIVIA-MIHAELA
SELESCU MIHAIL

în capul meu te pune pe gânduri

18 M 2016 07013

18/10/2016

COOPERATIVA AGRICOLA PRODUS COOPERATIVA AGRICOLĂ
IN DAMBOVITA
PRODUS ÎN DÂMBOVIŢA ROMÂNIA

19 M 2016 07014

18/10/2016

DOBRE FLORIN
STAN IOANA-SELENA
NICOLAESCU DAN-ALEXANDRU

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
20 M 2016 07015

Data
Depozit
(151)
18/10/2016

Titular
(732)
S.C. ADTRADE CONSULTING S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
VACUTA LOLA

21 M 2016 07016

18/10/2016

S.C. SAROM IMPEX S.R.L.

SAROM packaging BRANDBOOK

22 M 2016 07017

18/10/2016

STUDIOUL ALB SRL-D

Professor DO

23 M 2016 07018

18/10/2016

UNIVERS EXCHANGE S.R.L.

Agenţia de Călătorii GORJ TRAVEL
Călătoreşte economic şi confortabil!

24 M 2016 07019

18/10/2016

IULIANA T. PINTILIE PFA

KIPA

25 M 2016 07020

18/10/2016

DEA COMPLET CONSTRUCT S.R.L.

Brancoveanu Tower

26 M 2016 07021

18/10/2016

DEA COMPLET CONSTRUCT S.R.L.

Rezident Brancoveanu

27 M 2016 07022

18/10/2016

ELECTRO TOY HOBBY S.R.L.

hobbymag.ro Lumea ta, regulile tale

28 M 2016 07023

18/10/2016

NETO PEIXOTO LUIS FILIPE

European Pastry

29 M 2016 07024

18/10/2016

S.C. ELTEX BREND TRADING S.R.L. KALENDA

30 M 2016 07025

18/10/2016

FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL

FRF RAPORT DE JOC

31 M 2016 07026

18/10/2016

A&E Television Networks, LLC

CRIME + INVESTIGATION

32 M 2016 07027

18/10/2016

Dow AgroSciences LLC

BIZON

33 M 2016 07028

18/10/2016

PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Marlboro XL touch clear caps plus

34 M 2016 07029

18/10/2016

S.C. NOKI FOOD CONCEPT SRL-D

NOKI FOOD BY BERTICI KINGA

35 M 2016 07030

18/10/2016

S.C. RILANDI SOFT S.R.L.

Concursul Lights On

36 M 2016 07031

18/10/2016

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

ROMÂNIA ECHIPA NAŢIONALĂ

37 M 2016 07032

18/10/2016

BEJAN ANCA

DIETA - MINUNE

38 M 2016 07033

18/10/2016

S.C. ACOMIN S.A.

TRANSALPINA SKI RESORT

2
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(210) M 2016 06967
(151) 18/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06969
(151) 18/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
iMapp

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

teatrelli THEATRE, MUSIC AND
MORE
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb,
portocaliu, maro, gri

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:040505; 110303;
270501; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
3
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(210) M 2016 06971
(151) 18/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06974
(151) 18/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
iMapp Bucharest

iMapp

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(591) Culori revendicate:magenta
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06976
(151) 18/10/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 07023
(151) 18/10/2016
(732) NETO PEIXOTO LUIS FILIPE,
Str. Constantin Aricescu nr. 27,bl. 21,
sc. 4, ap. 56, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

iMapp Bucharest
European Pastry

(591) Culori revendicate:magenta
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290101;

(531) Clasificare Viena:050702; 270501;
270512; 270521;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07024
(151) 18/10/2016
(732) S.C. ELTEX BREND TRADING
S.R.L., Str. Izvorului nr. 9, Judeţul
Sibiu, , MEDIAŞ ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31,
sector 3 BUCURESTI

(210) M 2016 07025
(151) 18/10/2016
(732) FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL, Str. Serg. Şerbănică Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA
(540)
FRF RAPORT DE JOC

(540)
KALENDA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, 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 ambalaj; caracter tipografice,
clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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camere de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii si conţinut multimedia în
rândul utilizatorilor; furnizarea accesului
utilizatorului multiplu la o reţea globală de
informaţii prin calculator; asigurarea accesului
la telecomunicaţiile în bandă largă; servicii de
telecomunicaţii; transmiterea de conţinut
audio şi video prin intermediul reţelelor;
transmisie prin satelit a datelor prin
intermediul unei reţel on-line globală de
calculatoare; transmisia de sunet şi imagini
(vision) prin intermediul satelitului sau prin
intermediul unor reţele multimedia interactive;
transmiterea de difuzări/transmisii digitale
audio şi video prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare; difuzarea/transmisia
de programe prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare; transmitere
electronică a imaginilor, fotografiilor, imagini
grafice şi ilustraţii prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare; transmiterea de date
sau imagini audio vizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau pe internet;
difuzarea/transmisia audio, video şi
multimedia prin internet şi prin alte reţele de
comunicaţii; servicii de telecomunicaţii pe
bază de internet; transmiterea de fişiere de
date, audio, video şi multimedia, inclusiv
fişiere descărcabile şi de fişiere de distribuţie
(streamed) printr-o reţea globală de
calculatoare; servicii de difuzare/transmisie de
televiziune pentru telefoane mobile;
comunicaţii prin intermediul telefoanelor
mobile; transferul de date wireless prin
telefonie mobilă digitală; servicii de distribuţie
(streaming) video, audio şi de televiziune;
distribuţie (streaming) de material audio şi
video pe internet; transmiterea de mesaje
scurte (SMS), imagini, discursuri (speech),
sunet, muzică şi comunicaţii de text între
dispoziti de telecomunicaţii mobile; furnizare
de legături (link-uri) de comunicaţii

(210) M 2016 07026
(151) 18/10/2016
(732) A&E Television Networks, LLC,
235 East 45th Street, 10017, New
York S.U.A. NY
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

CRIME + INVESTIGATION
(531) Clasificare Viena:241707; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de difuzare/transmisie, şi anume,
servicii de difuzare/transmisie programe de
televiziune, servicii de difuzare/transmisie
video, servicii de difuzare/transmisie prin
internet, servicii de difuzare/transmisie de
televiziune prin cablu şi radio, servicii de
difuzare/transmisie digitală, servicii de
difuzare/transmisie prin satelit, servicii de
difuzare/transmisie audio şi servicii de
difuzare/transmisie de televiziune pe bază de
abonament; servicii de webeasting; servicii de
podcasting; transmisie prin satelit; transmisie
de televiziune prin cablu; servicii de
televiziune prin cablu; transmitere electronică
de date; servicii de transmitere video la cerere;
servicii de difuzare/transmisie wireless;
servicii de comunicaţii wireless; furnizarea de
7
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electronice; servicii de încărcare (uploading)
video; servicii videotext interactiv;
comunicarea prin bloguri on-line.
41 Servicii educaţionale; servicii de
divertisment; producţie de spectacole;
producţie de spectacole de televiziune;
producţie de filme cinematografice; leasing de
filme cinematografice; servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice; producţie
de programe de divertisment de televiziune;
divertisment sub formă de programe de
televiziune; editarea de programe de
televiziune; programarea de televiziune
(television scheduling); furnizarea de
informaţii de divertisment prin intermediul
unui site web; furnizarea de materiale video
on-line, nedescărcabile; servicii de producţie
şi înregistrare audio; informaţii referitoare la
divertisment, furnizate on-line dintr-o bază de
date de calculator sau de pe internet; servicii
de editare electronică; furnizarea de publicaţii
on-line nedescărcabile; servicii de jocuri
(gaming) în scopuri de divertisment; servicii
de jocuri electronice, şi anume furnizare de
jocuri electronice online pe internet, pe
platforme pentru reţele mobile, şi în reţele de
calculatoare zonale.

(210) M 2016 07027
(151) 18/10/2016
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330
Zionsville Road, 46268,
INDIANAPOLIS S.U.A. INDIANA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
BIZON
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Pesticide, produse/preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
insecticide, şi erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07000
(151) 18/10/2016
(732) S.C. SKILLED REPUBLIC S.R.L.,
Str. Principală nr. 41 A, judeţul Argeş,
110347, VEDEA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
HELPcrowd

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web); găzduirea site-urilor informatice;
redactare de site-uri electronice; design de
site-uri web; proiectare de site-uri web;
întreţinere de site-uri web; creare de site-uri pe
8
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internet; găzduire de site-uri web pentru terţi;
găzduirea unui site web online pentru crearea
şi găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri; proiectare şi întreţinere de site-uri
web pentru terţi; proiectare de pagini
principale şi de site-uri web; creare şi design
de site-uri web pentru terţi; proiectare şi
întreţinere de site-uri informatice pentru terţi;
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web; închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web; consultanţă privind
crearea şi proiectarea de site-uri web;
proiectare şi design grafic pentru crearea
site-urilor web; creare şi întreţinere de site-uri
(pagini web) pentru terţi; crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru telefoane
mobile; proiectare şi dezvoltare de pagini
principale şi site-uri web; creare, întreţinere şi
găzduire de site-uri web pentru alte persoane;
proiectare şi actualizare de pagini principale şi
de site-uri web; proiectare şi dezvoltare de
software pentru dezvoltare 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; design,
creare, găzduire şi întreţinere de site-uri web
pentru terţi; servicii de administrare de site-uri
web şi hosting online pentru terţi; asigurarea
utilizării temporare de aplicaţii software
nedescărcabile, disponibile pe un site web;
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic;
planificare, creare, dezvoltare şi întreţinere de
site-uri web online pentru terţi; asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-uri
web; furnizare de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site.

(210) M 2016 07001
(151) 18/10/2016
(732) ASOCIAŢIA PRAXIS IURIS, Şos.
Iancului nr. 128, bl. G, sc. A, et. 1-2,
ap. 3, camera 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CUPA EDU

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07003
(151) 18/10/2016
(732) BERARIU DRAGOŞ FLORIN, Str.
Orăştie nr. 22, bl. M2, sc. 1, et. 4, ap.
101, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Chindia FEST Zilele Recoltei
(591) Culori revendicate:crem, maro, negru
(531) Clasificare Viena:070101; 070106;
250110; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;

˜˜˜˜˜˜˜
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administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 07005
(151) 18/10/2016
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei
Tolstoi nr. 8, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07004
(151) 18/10/2016
(732) BERARIU DRAGOŞ FLORIN, Str.
Orăştie nr. 22, bl. M2, sc. 1, et. 4, ap.
101, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
DIM
Media Music marketing management &
marketing events

(531) Clasificare Viena:260207; 270525;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:261107; 270501;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială, lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07006
(151) 18/10/2016
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei
Tolstoi nr. 8, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(210) M 2016 07007
(151) 18/10/2016
(732) S.C. ATTOSOFT S.R.L., Str.
Portului nr. 49, bl. Olt 1, sc. 1, parter,
judeţul Galaţi, 800025, GALAŢI
ROMANIA
(540)

(540)
CENTO

DIM D.I.M. Properties
(531) Clasificare Viena:020914; 270501;
270504; 270508;
(531) Clasificare Viena:270315; 270501;
270515; 270525;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator.
35 Gestiunea afacerilor comerciale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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sau a tutunului în vederea eliberării de aerosoli
conţinând nicotină pentru inhalare; soluţii
lichide conţinând nicotină pentru utilizare în
ţigarete electronice; articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente pentru tutun,
tabachere, scrumie, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat ţigarete, brichete, chibriluri.

(210) M 2016 07028
(151) 18/10/2016
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,
Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHÂTEL ELVETIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 07008
(151) 18/10/2016
(732) IM ZERNOFF, RM Bd. Mircea cel
Bătrân 13/1 of.1F, MD-2075,
CHIŞINĂU REPUBLICA
MOLDOVA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

Marlboro XL touch clear caps plus
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, gri

(540)
Gospodarul Bun

(531) Clasificare Viena:020904; 250119;
261102; 261113; 270501; 270502;
270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, ţigarete de foi, tutun pentru
rularea ţigaretelor; tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigarete
electronice; produse din tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi
componentele lor pentru încălzirea ţigaretelor

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
12
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(210) M 2016 07009
(151) 18/10/2016
(732) S.C. ATTOSOFT S.R.L., Str.
Portului nr. 49, bl. Olt 1, sc. 1, parter,
judeţul Galaţi, 800025, GALAŢI
ROMANIA

(210) M 2016 07010
(151) 18/10/2016
(732) CRISTEA MARIUS SORIN, Aleea
Mercur nr. 1, sc A, ap. 18, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)

SALT

(531) Clasificare Viena:260207; 270315;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator.
35 Gestiunea afacerilor comerciale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

IPOP IZOLATIE INTELIGENTA
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, roşu
(531) Clasificare Viena:011302; 260106;
270508; 290114;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
13
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(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică;
materiale plastice extrudate; materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal), (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).

(210) M 2016 07011
(151) 18/10/2016
(732) S.C. AGRANA ROMANIA S.A.,
Şoseaua Străuleşti, nr.178-180, sector
1, 013339, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Fii într-o formă optimă !

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Îndulcitori naturali, îndulcitori pe bază de
ştevie.
35 Publicitate; administrarea afacerilor
comerciale; lucrări de birou.
39 Transporturi; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 29,30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin mijloacele electronice, prin intermediul
site-urilor web sau prin intermediul caselor de
comenzi; servicii de import export.
39 Servicii de ambalare, depozitarea şi livrare
la domiciliu a produselor solicitate în clasele
29 şi 30.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de: restaurante, baruri, cafenele,
ceainării, cofetării, bistrouri, braserii,
restaurante fast-food cu autoservire,
snack-baruri, pizzerii, cantine, bufet express,
restaurante tip grill, rotiserii, servicii de
preparare şi furnizare a produselor alimentare,
servicii de catering.

(210) M 2016 07029
(151) 18/10/2016
(732) S.C. NOKI FOOD CONCEPT
SRL-D, Str. Grigore Alexandrescu nr.
10, Judeţul Satu-Mare, , SATU MARE
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
NOKI FOOD BY BERTICI KINGA
(591) Culori revendicate:galben, auriu
(531) Clasificare Viena:080107; 080125;
261325; 270501; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
15
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(210) M 2016 07030
(151) 18/10/2016
(732) S.C. RILANDI SOFT S.R.L., Str.
Principală nr. 303, Judeţul Cluj, ,
CALATELE ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07031
(151) 18/10/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

Concursul Lights On

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
ROMÂNIA ECHIPA NAŢIONALĂ
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030101; 030413;
030424; 030701; 240103; 270501;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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
16
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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, parti şi accesorii ale
acestor produse.
14 Monede jubiliare şi medalii, cupe şi trofee
din metale preţioase sau placate cu metale
preţioase, părţi şi accesorii ale acestor
produse.
16 Hârtie, 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 ambalaj; caracter tipografice,
clişee; timbre, imprimate la manifestarile şi
competitiile sportive, steaguri şi fanioane pe
suport de hârtie, ziare, reviste, periodice,
calendare, agende, accesorii educative pe
suport de hârtie.
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie,
pungi din piele pentru ambalare, portofele şi
accesorii din piele sau înlocuitori.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; steaguri şi
fanioane pe suport textil; materiale textile;
produse textile şi înlocuitori; produse de
filtrare din material textil.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; confecţii şi
încălţăminte şi anume: centuri, bandane,
bentiţe (îmbrăcăminte), jambiere, protecţii
pentru ghete, eşarfe, cravate, crampoane
pentru încălţăminte de fotbal.
28 Materiale, instalaţii şi echipament sportiv;
jocuri, jucării şi articole pentru petreceri;

articole de gimnastică şi de sport; aparate
(pentru produse de joacă); decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
protecţii utilizate în activităţile sportive
(componente ale costumelor de sport), mănuşi
pentru jocuri; genţi adaptate pentru transportul
accesoriilor sportive; măşti de faţă pentru
sport; plase pentru sporturi.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
41 Educaţie şi divertisment; instruire;
activităţi sportive şi culturale, publicare de
texte (altele decât cele publicitarea) şi
reportaje; traducere şi interpretare; organizare
competiţii sportive.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07032
(151) 18/10/2016
(732) BEJAN ANCA, Aleea Suraia nr. 6,
bl. 50, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 5, ,
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 07033
(151) 18/10/2016
(732) S.C. ACOMIN S.A., Str. Ulpia, nr.
15, et. 1, camera 108, Jud. Hunedoara,
, DEVA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

(540)

DIETA - MINUNE
TRANSALPINA SKI RESORT

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
(531) Clasificare Viena:170102; 170107;
270315; 270501;

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2726 C), portocaliu (pantone 715 C),
verde (pantone 360 C), negru (pantone
426 C)

(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(531) Clasificare Viena:010301; 010306;
060102; 060104; 261112; 270501;
270511; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Furnizare de pârtii de schi, exploatare de
pârtii de schi, furnizare de instalaţii pentru
schi, exploatare de instalaţii pentru schi,
închiriere de echipamente pentru schi; servicii
de pregătire în schiere, şcoli de schi; servicii
de recreere legate de practicarea schiului;
activităţi sportive în domeniul schiului.

˜˜˜˜˜˜˜
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publicitare; publicare de texte medicale;
publicare de materiale educative; publicare de
recenzii; publicare de jurnale; educaţie;
instruire; divertisment.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în aceasta
clasă conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07012
(151) 18/10/2016
(732) SELESCU LIVIA-MIHAELA,
Comuna Dobroieşti, Str. Cireşului nr.
32A, bl. 32, sc. 1, et. 2, ap. 19, jud.
Ilfov, 077086, SAT FUNDENI
ROMANIA
(732) SELESCU MIHAIL, Comuna
Dobroieşti, Str. Cireşului nr. 32A, bl.
32, sc. 1, et. 2, ap. 19, jud. Ilfov,
077086, SAT FUNDENI ROMANIA
(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 07013
(151) 18/10/2016
(732) COOPERATIVA AGRICOLA
PRODUS IN DAMBOVITA, Str.
Principală nr. 960, jud. Dâmboviţa,
137280, LUNGULETU ROMANIA
(540)

COOPERATIVA AGRICOLĂ PRODUS
ÎN DÂMBOVIŢA ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:050313; 260418;
261109; 270112; 270501; 290112;

în capul meu te pune pe gânduri

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Legume procesate; legume amestecate;
legume uscate; legume conservate; legume
taiate; chipsuri de legume; legume în
saramură; varză murată.
31 Fructe şi legume proaspete; legume
neprelucrate; legume crude; legume proaspete;

(531) Clasificare Viena:020923; 020925;
270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de publicare, inclusiv publicare
on-line; publicare de texte, altele decât textele
19
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ceapă, legume proaspete; legume rădăcinoase
(proaspete); fructe crude; fructe neprelucrate;
fructe proaspete; cartofi proaspeţi; varză
proaspătă; varză neprelucrată; varză crudă;
pepeni proaspeţi.
32 Băuturi din legume; sucuri de legume
(băuturi); băuturi de fructe.

(210) M 2016 07015
(151) 18/10/2016
(732) S.C. ADTRADE CONSULTING
S.R.L., Str. Independenţei nr. 15, jud.
Dâmboviţa, 137435, TARTASESTI
ROMANIA
(540)
VACUTA LOLA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07014
(151) 18/10/2016
(732) DOBRE FLORIN, Str. Delea Veche
nr. 24. bl. C, sc. 1, et. 7, ap. 27-7A,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) STAN IOANA-SELENA, Str.
Cornisei nr. 14, bl. B33, sc. 4, et. 1,
ap. 4, jud. Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA
(732) N I C O L A E S C U
DAN-ALEXANDRU, Str. Vaporul lui
Assan nr. 4, bl. 4, sc. 2, et. 3, ap. 39,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
FIDASMART

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri imobiliare.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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tipografice; forme de tipar.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte produse pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) M 2016 07016
(151) 18/10/2016
(732) S.C. SAROM IMPEX S.R.L., Str.
Theodor Speranţia nr. 106, bl. S24, sc.
2, et. 1, ap. 34, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07017
(151) 18/10/2016
(732) STUDIOUL ALB SRL-D, Str.
Antonio Gaudi nr. 28C, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

SAROM packaging BRANDBOOK
(591) Culori revendicate:verde, gri
(531) Clasificare Viena:190710; 260416;
270501; 270521; 290112;

(540)

(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
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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

Professor DO

(531) Clasificare Viena:241711; 260106;
260118; 270315; 270501; 270517;
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articole care servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07018
(151) 18/10/2016
(732) UNIVERS EXCHANGE S.R.L., Bd.
Republicii nr. 24, bl. 24, parter, jud.
Gorj, 210152, TÂRGU-JIU
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07019
(151) 18/10/2016
(732) IULIANA T. PINTILIE PFA, Str.
Soldat Alex. Magatti nr. 22, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA

Agenţia de Călătorii GORJ TRAVEL
Călătoreşte economic şi confortabil!

(540)

(591) Culori revendicate:mov, alb, roz, lila,
alb
(531) Clasificare Viena:010501; 050306;
180503; 250119; 270501; 290114;
KIPA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Agenţii de turism; servicii de turism;
agenţie de turism.

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;
270511; 270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07020
(151) 18/10/2016
(732) DEA COMPLET CONSTRUCT
S.R.L., Intrarea Abatorului nr. 1, jud.
Ilfov, , COMUNA GLINA
ROMANIA

(210) M 2016 07021
(151) 18/10/2016
(732) DEA COMPLET CONSTRUCT
S.R.L., Intrarea Abatorului nr. 1, jud.
Ilfov, , COMUNA GLINA
ROMANIA

(540)

(540)
Brancoveanu Tower

Rezident Brancoveanu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri,
negru

(210) M 2016 07022
(151) 18/10/2016
(732) ELECTRO TOY HOBBY S.R.L.,
Str. Braziliei nr. 52, cam. 2, subsol,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:180503; 270501;
270509; 290114;

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării.

˜˜˜˜˜˜˜
hobbymag.ro Lumea ta, regulile tale
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