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Cereri Mărci publicate în 28.03.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01753

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/03/2016 MANTU ADRIAN

Denumire
Marcă
(540)
AMIRO EVENTS

2 M 2016 01928

19/03/2016 7 COLORFUL TECHNOLOGY
EUROPE S.R.L.

KMAX

3 M 2016 01929

19/03/2016 NEAGU ELENA
NEAGU CONSTANTIN

COMPANIA DE CUTREIERAT

4 M 2016 01930

20/03/2016 GREEN PROJECT S.R.L.

#suntgrădinar

5 M 2016 01931

21/03/2016 S.C. CLEAN HOUSE S.R.L.

CleanStore Dr. CLEAN

6 M 2016 01932

21/03/2016 MOCANU LARISA

Colafast Colagen Rapid

7 M 2016 01933

21/03/2016 S.C. CLEAN HOUSE S.R.L.

CleanStore AUTOFRESH TOTUL
PENTRU MASINA MEA

8 M 2016 01934

21/03/2016 ASOCIAŢIA LA PRIMUL BEBE

La Primul Bebe

9 M 2016 01935

21/03/2016 S.C. BLUE PEOPLE S.R.L.

RĂŢOIUL MAXI

10 M 2016 01936

21/03/2016 VĂRBANCIU CRISTIAN

focusrent

11 M 2016 01937

21/03/2016 S.C. MAGIC AROMA HOUSE
S.R.L.

MagicAroma SOLUTII
PROFESIONALE PENTRU
PARFUMARE SI AROMATIZARE

12 M 2016 01938

21/03/2016 Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A. PROMESA

13 M 2016 01939

21/03/2016 Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A. COIHUE

14 M 2016 01940

21/03/2016 Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A. REINA ANA

15 M 2016 01941

21/03/2016 MOVILĂ PETCU-VICTOR

ZIMCA ANUL 1890

16 M 2016 01942

21/03/2016 S.C. OLTCARN CONSTRUCT
S.A.

SOFTERM CONDUCTE SI
ACCESORII PREIZOLATE
TERMIC OLTCARN
CONSTRUCT S.A.
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 01943

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/03/2016 SOCIETATEA INTEGRITY TEST
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
INTEGRITY TEST

18 M 2016 01944

21/03/2016 MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE

19 M 2016 01945

21/03/2016 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

ZZ ZUTOPIA MUSIC FESTIVAL

20 M 2016 01946

21/03/2016 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

ZZ ZUTOPIA

21 M 2016 01947

21/03/2016 S.C. MALINA LUX S.R.L.

MALINA.CÂRNAŢI CU PRAZ

22 M 2016 01948

21/03/2016 S.C. LIBRA OFFICE IND S.R.L.

Libra art & hobby

23 M 2016 01949

21/03/2016 S.C. MODULE PRIVATE
SECURITY S.R.L.

MPS MODULE PRIVATE
SECURITY

24 M 2016 01950

21/03/2016 S.C. MAYGREEN S.R.L.

DEMETRA organic bakery EST.
2015

25 M 2016 01951

21/03/2016 ASOCIATIA MOARA DE HÂRTIE

Cărţişor

26 M 2016 01952

21/03/2016 S.C. RCV GLOBAL GROUP S.R.L. ANAVIA

27 M 2016 01953

21/03/2016 S.C. MICRONIX PLUS S.R.L.

GuardIR

28 M 2016 01954

21/03/2016 BONCU VIORICA LAURA

Pastravaria Doftana

29 M 2016 01955

21/03/2016 S.C. BITENT MEDIA S.R.L.

CAPY

30 M 2016 01956

21/03/2016 EMILIAN S.R.L.

E EMILIAN

31 M 2016 01957

21/03/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BANCA TRANSILVANIA BT

32 M 2016 01958

21/03/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BANCA TRANSILVANIA BT
Banca oamenilor întreprinzători

33 M 2016 01959

21/03/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BT

34 M 2016 01960

21/03/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BT
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 01961

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
21/03/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BANCA TRANSILVANIA BT
Banca oamenilor întreprinzători

36 M 2016 01962

21/03/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Banca Transilvania, Banca
oamenilor întreprinzatori

37 M 2016 01963

21/03/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BANCA TRANSILVANIA BT

38 M 2016 01964

21/03/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BANCA TRANSILVANIA

39 M 2016 01965

21/03/2016 DAR-NIC MARKET S.R.L.

D'Ale Sibienilor

40 M 2016 01966

21/03/2016 FELOIU ELENA-ALEXANDRA

AMAIA

41 M 2016 01969

21/03/2016 UNINSTALL SERVICE S.R.L.

PONTIC STONES

42 M 2016 01970

21/03/2016 AFS EUROPEAN CONSULTING
S.R.L.

Hanna Handmade Teddy Bear

43 M 2016 01971

21/03/2016 ASOCIATIA PRODUCATORILOR
SI DISTRIBUITORILOR DE
ECHIPAMENTE DE
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI
COMUNICATII

Coalitia Skills 4IT

3
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(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

(210) M 2016 01753
(151) 21/03/2016
(732) MANTU ADRIAN, Str. Arcaşilor nr.
12, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(531) Clasificare Viena:260301; 270501;
270502; 270506; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric
inclusiv prize, prize electrice, prize de telefon,
adaptoare pentru prize, conectori, prize pentru
căşti, prize pentru antene, dispozitive de
cuplare, becuri, becuri pentru iluminat, becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicaţii,
baterii; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, stocarea şi reproducerea
sunetului sau imaginii inclusiv camere video,
playere multimedia portabile (PMPs),
telefoane mobile, telefoane inteligente
(smartphones), telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână (smartwatches), brăţări de
ceas pentru comunicarea de date către
telefoane mobile (smartbands), brăţări fitness,
ochelari inteligenţi (smartglasses), ochelari
3D; echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare inclusiv tablete, laptopuri
(notebook computers); piese şi accesorii
pentru toate produsele menţionate mai sus.

(540)
AMIRO EVENTS

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01928
(151) 19/03/2016
(732) 7 COLORFUL TECHNOLOGY
EUROPE S.R.L., Şos. De Centură,
nr. 27-28, Hala C1, camera 1, Comuna
Chiajna, Jud. Ilfov, , CHIAJNA
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

KMAX
4
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(210) M 2016 01929
(151) 19/03/2016
(732) NEAGU ELENA, Str. Lacul
Plopului, nr. 5, bl. P 73, sc. 2, ap. 39,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) NEAGU CONSTANTIN, Str. Lacul
Plopului, nr. 5, bl. 73, sc. 2, ap. 39,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01930
(151) 20/03/2016
(732) GREEN PROJECT S.R.L., Str.
Mitropolit Varlaam nr. 54, Clădirea
C18, Spaţiul C6, judeţul Iaşi, 700198,
IAŞI ROMANIA
(540)

(540)
#suntgrădinar

COMPANIA DE CUTREIERAT

(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Horticultură, grădinărit şi amenajare
peisagistică.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de turism; agenţii de turism;
agenţie de turism; servicii de ghizi de turism;
servicii de agenţie de turism pentru
organizarea de vacanţe; servicii specifice
agenţiilor de turism, respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport; servicii specifice
agenţiilor de turism şi servicii de rezervări;
servicii de agentii de turism pentru călătorii de
afaceri; servicii de agenţie de turism pentru
organizarea călătoriilor; servicii specifice
agenţiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor; rezervarea călătoriilor prin
intermediul agenţiilor de turism.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01932
(151) 21/03/2016
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.
9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Colafast Colagen Rapid

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
5
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dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea produselor din
clasa 3, prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; servicii de marketing olfactiv;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01931
(151) 21/03/2016
(732) S.C. CLEAN HOUSE S.R.L., Str.
Unirii nr. 114, et. 1, Judeţul Ilfov, ,
MĂGURELE ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01933
(151) 21/03/2016
(732) S.C. CLEAN HOUSE S.R.L., Str.
Unirii nr. 114, et. 1, Judeţul Ilfov, ,
MĂGURELE ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CleanStore Dr. CLEAN

(540)
(531) Clasificare Viena:020115; 020123;
270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţare; odorizante de uz
personal; parfumuri; cosmetice şi produse
cosmetice; detergenţi şi produse pentru
curăţenie şi igienă personală, de uz casnic şi
menajer.
35 Publicitate; publicitate prin toate

CleanStore AUTOFRESH TOTUL
PENTRU MASINA MEA

6
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(531) Clasificare Viena:180109; 260207;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Odorizante şi parfumuri pentru automobile;
produse de curăţare şi de întreţinere a
autovehiculelor.
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea produselor din
clasa 3, prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; servicii de marketing olfactiv;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine.

(210) M 2016 01934
(151) 21/03/2016
(732) ASOCIAŢIA LA PRIMUL BEBE,
Str. Gladitei nr. 42, bl. T5, et. 15, ap.
1506, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

La Primul Bebe
(591) Culori revendicate:mov, roz, maro,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:020501; 020523;
270501; 270502; 270507; 270508;
290114;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

7
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ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; 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.

(210) M 2016 01935
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BLUE PEOPLE S.R.L., Şos.
Păcurari, nr. 127, et. 5, Jud. Iaşi,
700544, 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 01936
(151) 21/03/2016
(732) VĂRBANCIU CRISTIAN, Str.
Theodor D. Speranţia nr. 100, bl. S27,
sc. 3, et. 2, ap. 71, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

RĂŢOIUL MAXI

(540)
(591) Culori revendicate:galben, verde, alb,
maro, roşu, negru, gri, cărămiziu
(531) Clasificare Viena:030706; 030724;
030725; 241301; 270501; 290115;

focusrent

(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
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:180123; 260207;
270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport servicii de închiriere de vehicule
de transport.

˜˜˜˜˜˜˜
8
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(210) M 2016 01937
(151) 21/03/2016
(732) S.C. MAGIC AROMA HOUSE
S.R.L., Str. Unirii nr. 108, et. 1,
judeţul Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; servicii de marketing olfactiv;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine.

(540)

(210) M 2016 01938
(151) 21/03/2016
(732) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A.,
Av. México 1199, Recoleta, ,
SANTIAGO CHILE
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

MagicAroma SOLUTII
PROFESIONALE
PENTRU
PARFUMARE SI AROMATIZARE

(540)
PROMESA

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţare; odorizante de uz
personal; parfumuri; cosmetice şi produse
cosmetice; detergenţi şi produse pentru
curăţenie şi igienă personală, de uz casnic şi
menajer.
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea produselor din
clasa 3, prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel

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

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

(210) M 2016 01964
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01965
(151) 21/03/2016
(732) DAR-NIC MARKET S.R.L., Str.
Sabarului nr. 60, biroul nr. 3, Loc.
Vârteju, Judeţul Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA
(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batistei nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
BANCA TRANSILVANIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
D'Ale Sibienilor

(210) M 2016 01939
(151) 21/03/2016
(732) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A.,
Av. México 1199, Recoleta, ,
SANTIAGO CHILE
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:maron roşcat, alb,
bej
(531) Clasificare Viena:251225; 261325;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Prezentarea prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul sau
cu ridicata a produselor alimentare.

(540)
COIHUE

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01966
(151) 21/03/2016
(732) FELOIU ELENA-ALEXANDRA,
Str. Vicina nr. 8, bl. 37, sc. 1, et. 1, ap.
5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 01956
(151) 21/03/2016
(732) EMILIAN S.R.L., Com. Şelimbăr
Drumul DN 1, Km 302+545 judeţul
Sibiu, , SAT ŞELIMBĂR 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)
AMAIA

(540)
(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
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

E EMILIAN
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
deschis, albastru închis
(531) Clasificare Viena:180121; 270501;
270502; 270508; 270511; 270521;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
părţile componente şi accesoriile aferente
acestora.
35 Regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse - în special părţi componente şi
accesorii aferente vehiculelor şi aparatelor de
locomoţie terestră (exceptând transportul lor)
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prezentarea şi
vânzarea acestor produse prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin
intermediul site-urilor web specializate;
servicii de import export.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere a

˜˜˜˜˜˜˜
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întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

vehiculelor: tratarea preventivă a vehiculelor
contra ruginii; lucrări de vopsire; asistenţă în
caz de pană a vehiculelor (reparaţii); servicii
de spălare şi curăţare a vehiculelor; servicii de
refacere a pieselor detaşabile a vehiculelor;
servicii de reşapare şi vulcanizare a pneurilor
(reparaţii); servicii de instalare şi reparare a
dispozitivelor de alarmă antifurt; servicii de
instalare şi reparare a accesoriilor vehiculelor,
refacerea motoarelor uzate sau parţial distruse;
închirieri vehicule; staţii service.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01958
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01957
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BANCA TRANSILVANIA BT Banca
oamenilor întreprinzători

(540)

(591) Culori revendicate:negru,
albastru, roşu

galben,

(531) Clasificare Viena:240115; 270501;
270508; 270522; 290114;
BANCA TRANSILVANIA BT
(591) Culori revendicate:negru,
albastru, roşu

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

galben,

(531) Clasificare Viena:240115; 270501;
270508; 270522; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01959
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01960
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

BT
BT
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;
270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

(591) Culori revendicate:negru, galben,
albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;
270522; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01961
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01962
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
Banca Transilvania, Banca oamenilor
întreprinzatori
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

BANCA TRANSILVANIA BT Banca
oamenilor întreprinzători

(531) Clasificare Viena:240115; 270501;
270508; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01963
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

BANCA TRANSILVANIA BT

14

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
19-21.03.2016

(531) Clasificare Viena:240115; 270508;
270511; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

(210) M 2016 01940
(151) 21/03/2016
(732) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A.,
Av. México 1199, Recoleta, ,
SANTIAGO CHILE
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
REINA ANA
(210) M 2016 01969
(151) 21/03/2016
(732) UNINSTALL SERVICE S.R.L., Str.
I.C. Brătianu nr. 146, Judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01941
(151) 21/03/2016
(732) MOVILĂ PETCU-VICTOR, Str.
Orhei, nr. 7, bl. T2, et. 1, ap. 27, Jud.
Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA

(540)
PONTIC STONES

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Piatră naturală pentru construcţii.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din marmură, travertin şi granit în
magazine specializate, on line şi în reviste de
specialitate; servicii de import şi export a
acestor produse.
37 Construcţii; reparaţii.

ZIMCA ANUL 1890

˜˜˜˜˜˜˜

15

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
19-21.03.2016

(531) Clasificare Viena:030114; 030119;
030124; 260406; 260415; 260418;
270501; 270502; 270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Ursuleţi de pluş (jucării).

(531) Clasificare Viena:050317; 070101;
070124; 241302; 260116; 260117;
260118; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere, băuturi nealcolizate (apă minerală
sau carbozificată, sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate pentru băuturi).
35 Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţionarea
birourilor, comerţ-aducerea împreună, pentru
beneficiul altora, a unei varietăţi de bunuri
pentru a da posibilitatea clienţilor să vadă şi să
cumpere acele bunuri, acestea putând fi
asigurate prin magazine en-gros sau en-detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau mijloace electronice cum ar fi site-urile
web sau al emisiunilor de telesoping.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor; distribuţie: bere şi băuturi
nealcolizate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01942
(151) 21/03/2016
(732) S.C. OLTCARN CONSTRUCT
S.A., Str. Ştirbei Vodă, nr. 9 (Grand
Hotel Sofianu), Jud. Vâlcea, 240184,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(740) B P I
BROJBY
PATENT
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01970
(151) 21/03/2016
(732) AFS EUROPEAN CONSULTING
S.R.L., Str. Octavian Goga nr. 10A,
parter, Judeţul Ilfov, 077020,
COMUNA BERCENI ROMANIA
SOFTERM CONDUCTE SI ACCESORII
PREIZOLATE TERMIC OLTCARN
CONSTRUCT S.A.

(540)

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
albastru, gri
(531) Clasificare Viena:011108; 140101;
250501; 260113; 270501; 270502;
290115;

Hanna Handmade Teddy Bear
(591) Culori revendicate:maro, ocru deschis,
violet, roşu
16
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
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 funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

(210) M 2016 01943
(151) 21/03/2016
(732) SOCIETATEA INTEGRITY TEST
S.R.L., Str. Burniţei nr. 60-62,ap. 20,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

INTEGRITY TEST
(591) Culori revendicate:albastru, alb, bleu,
negru, roşu
(531) Clasificare Viena:010102; 010112;
010117; 200507; 261113; 270501;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 01971
(151) 21/03/2016
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR
SI DISTRIBUITORILOR DE
ECHIPAMENTE
DE
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI
COMUNICATII, Str. Turturelelor nr.
48, parter, camera P9, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA LEGAL2M, Splaiul Unirii nr. 10, bl.
B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCUREŞTI

(210) M 2016 01944
(151) 21/03/2016
(732) MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE, Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:010501; 010506;
010523; 011108; 240723; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi magnetice şi optice; publicaţii
electronice.
14 Medalii, insigne, trofee jubiliare din metale
preţioase.
16 Publicaţii; produse imprimate pe hârtie.
26 Isigne, trofee jubiliare, nu din metale
preţioase.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii; servicii de comunicaţii
prin intermediul unui site web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile şţiintei şi tehnologiei

Coalitia Skills 4IT
(591) Culori revendicate:roşu, indigo
(531) Clasificare Viena:260106; 260207;
270501; 270502; 270507; 270508;
270717; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie,
materiale pentru artişti, articole de birou,
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; elaborare
de programe pe calculator (servicii de
programare); creare şi menţinere site web.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01945
(151) 21/03/2016
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44
A, Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 01946
(151) 21/03/2016
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44 A,
Corp B, et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ZZ ZUTOPIA MUSIC FESTIVAL
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:260518; 270502;
270511; 270519; 270524; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice.

ZZ ZUTOPIA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Produse din carne, păsări şi vânat, în
special cârnaţi.
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor din carne, păsări şi vânat, în special
mezeluri/carnati, prezentarea pentru vanzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediulunui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse, nationale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine;
publicitate; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi online într-o
reţea computerizată; servicii de promovare şi
de informare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transportul, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:260518; 270502;
270511; 270519; 270524; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie,
materiale pentru artişti, articole de birou,
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01947
(151) 21/03/2016
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.
Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
MALINA.CÂRNAŢI CU PRAZ
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folii, saci, sacoşe, săculţi, pungi, cutii din
hârtie, carton sau material plastic; articole de
birou.
20 Statuiete, figurine, plachete şi lucrări de
artă, ornamente, decoraţiuni şi obiecte de
hobby realizate din lemn, ceară, gips, plastic,
spumă de mare, scoici, plută, stuf, trestie,
răchite, fildeş.
26 Decoraţiuni din materiale textile, panglici,
dantelă, împletituri, produse de fantezie şi
obiecte de hobby, flori, ghirlande şi fructe
artificiale, ornamente pentru îmbrăcăminte şi
pălării, ornamente pentru încălţăminte.
27 Decoraţiuni pentru perete (nu din material
textil).
28 Baloane, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun, confetti, articole pentru petreceri,
măşti.
35 Publicitate prin toate mijloacele inclusiv
online prin intermediul unui web site
specializat sau al emisiunilor de teleshopping;
prezentarea şi vânzarea produselor cu
amănuntul sau en gros, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, inclusiv online
prin intermediul unui web site specializat;
magazine şi lanţuri de magazine specializate;
activităţi de import-export; organizare de
târguri şi expoziţii în scop comercial şi
publicitar.
42 Design; decoraţiuni interioare; decoraţiuni
de vitrine; design de arte grafice.

(210) M 2016 01948
(151) 21/03/2016
(732) S.C. LIBRA OFFICE IND S.R.L.,
Str. Splai Gen. Gheorghe Magheru nr.
304 A, parter, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA
(740) L A B I R I N T A G E N Ţ I E D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD
(540)

Libra art & hobby
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:010302; 200105;
270501; 270502; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton şi diverse articole din
aceste materiale, papetărie şi produse de
imprimerie, fotografii, albume, calendare,
invitaţii, felicitări, felicitări muzicale,
materiale pentru artişti, machete arhitecturale,
tablouri, sabloane, dosare şi suporturi pentru
documente, materiale pentru desen, forme
imprimate, cuţite pentru hârtie, ceară şi
materiale plastice pentru modelare, creioane şi
obiecte hobby şi de artă realizate din creioane,
panglici de hârtie, agrafe şi alte obiecte de
hobby şi diverse decoraţiuni realizate din
hârtie şi carton; rechizite şcolare, materiale
didactice şi articole pentru modelare; obiecte
de artă şi figurine din hârtie şi carton; articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare:

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
020523; 020723; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

(210) M 2016 01949
(151) 21/03/2016
(732) S.C. MODULE PRIVATE
SECURITY S.R.L., Calea
Chişinăului nr. 17, cam. 303, et. 3, jud.
Iaşi, 700173, IAŞI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 01951
(151) 21/03/2016
(732) A S O C I A T I A M O A R A D E
HÂRTIE, Str. Funieru nr. 278-279,
judeţul Giurgiu, , COMUNA
COMANA ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

MPS MODULE PRIVATE SECURITY
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270512; 270517; 270523; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

(540)
Cărţişor

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Cărţi, manuale, cărţi documentare, registre
(cărţi), cărţi educative, cărţi manuscrise, cărţi
ilustrate, cărţi şcolare, cărţi religioase, cărţi
comemorative, cărţi broşate, cărţi poştale
nescrise, cărţi pop-up, cărţi poştale şi cărţi
poştale ilustrate, felicitări, felicitări muzicale,
cărţi pentru copii, cărţi de bucate, cărţi de
muzică, ambalaje pentru cărţi, cărţi pentru
semnături, supracoperte pentru cărţi, cărţi de
desen, cărţi de poveşti, cărţi de ficţiune, cărţi
muzicale tipărite, cărţi de date, cărţi pentru
dictare, cărţi de vizită, cărţi de pictură, cărţi
poştale ilustrate, cărţi de rugăciuni, cărţi de
oaspeţi, cărţi de adrese, cărţi de telefon, cărţi

(210) M 2016 01950
(151) 21/03/2016
(732) S.C. MAYGREEN S.R.L., Aleea
Callatis nr. 6, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

DEMETRA organic bakery EST. 2015
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reviste, reviste de benzi desenate, reviste
distribuite în avioane, reviste de benzi
desenate, reviste bulevardiere cu desene, cutii
pentru depozitarea revistelor, reviste ca
suplimente la ziare, reviste de strategie pentru
jocuri video, ghiduri de strategie sub formă de
reviste de jocuri de cărţi; broşuri, broşuri
referitoare la jocuri, broşuri cu informaţii
farmaceutice, broşuri cu program pentru
colecţionat, hârtie de tipărire offset pentru
broşuri; ziare, ziare cotidiene, reviste ca
suplimente la ziare, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare).

de onoare, cărţi poştale, cărţi cu nume, cărţi
non-ficţiune, cărţi de colorat, cărţi cu reţete
culinare, coperte de legat cărţi, suporturi-presă
pentru cărţi, cărţi legate cu spirală, elemente
de legat cărţi, materiale pentru învelit cărţile,
bandă pentru legarea cărţilor, hârtie pentru
ambalarea cărţilor, cărţi cu modele de tapet,
cărţi cu mostre de tapet, coperte din piele
pentru cărţi, coperte de protecţie pentru cărţi,
hârtie pentru cărţi de adrese, cărţi
promoţionale (albume de fotografii), folii de
împachetat pentru cărţi, cărţi cu abţibilduri
pentru activităţi, cărţi de poveşti pentru copii,
cărţi de joc cu întrebări, cărţi poştale cu
răspunsuri tipărite, colecţii de cărţi
non-ficţiune, colecţii de cărţi de ficţiune,
materiale textile pentru legarea cărţilor, benzi
de legătorie (legătorie de cărţi), hârtie pentru
cărţi de vizită (semifinisat), materiale de
legătorie cărţi şi documente, aparate de legat
cărţi pentru birou, coperte (coperţi) din hârtie
pentru cărţi, cărţi de desenat sau de scris,
întărituri din carton pentru legarea cărţilor,
prese de imprimat cărţi de credit (neelectrice),
ghiduri de strategie pentru jocuri de cărţi, cărţi
de pus pe măsuţele de cafea, cărţi cu indicii
pentru jocuri pe calculator, suporturi de birou
pentru cărţi de vizită, cărţi poştale pentru a
scrie scurte mesaje sociale, cărţi pentru copii
care includ o componentă audio, prese de
imprimat cărţi de credit, acţionate manual,
cărţi care conţin mostre de articole pentru
acoperirea pereţilor, aparate şi maşini pentru
legat cărţi (articole de birou), serii de cărţi cu
indicii pentru jocuri pe calculator, ghiduri de
strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărţi; reviste juridice, reviste medicale, reviste
generaliste, reviste de muzică, reviste
(publicaţii periodice), hârtie pentru reviste,
reviste cu postere, reviste de calculatoare,
reviste de călătorii, coperte (coperţi) de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01952
(151) 21/03/2016
(732) S.C. RCV GLOBAL GROUP
S.R.L., Str. Cristian Popişteanu nr.
2-4, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
ANAVIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01953
(151) 21/03/2016
(732) S.C. MICRONIX PLUS S.R.L., Str.
1 Mai nr. 2, judeţ Ilfov, 075100,
OTOPENI ROMANIA

(210) M 2016 01954
(151) 21/03/2016
(732) BONCU VIORICA LAURA, Str.
Erou Caporal Dumitrache nr. 22, jud.
Prahova, 105400, BREAZA
ROMANIA

(540)
(540)

GuardIR
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:030705; 260115;
270501; 270502; 270511; 270517;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
fotografice, cinematografice, optice, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului şi/sau imaginilor;
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software pentru calculatoare,
extinctoare (aparate de termografie, camere
video, aparate de imagistică termică pentru
vedere nocturnă, camere video de
supraveghere, aparate pentru detecţie
incendiu, măsurare temperatura şi tot ce ţine
de electric se încadrează în această clasă).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

Pastravaria Doftana
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:030901; 030924;
060104; 060311; 270112; 270501;
270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Păstrăv afumat, file de păstrăv afumat,
caviar de păstrăv afumat, zacuscă de păstrăv,
păstrăv marinat, păstrăv viu.
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comunicaţii prin reţele de fibră optică;
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor; comunicare prin terminale de
computere; servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii); informaţii despre
telecomunicaţii; poştă electronică;
transmiterea mesajelor; servicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace de comunicare
electronică); furnizarea accesului la bazele de
date; asigurarea conexiunii de telecomunicaţii
la o reţea globală de computere; furnizarea
accesului la reţelele globale de computere;
închirierea timpului de acces la reţelele
globale de computere; închirierea aparatelor
de transmisie a mesajelor; închirierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecommunicaţii; închirierea aparatelor de
transmitere a mesajelor; servicii de rutare şi
joncţiune pentru telecomunicaţii; transmisia de
fişiere digitale; transmisia de felicitări online;
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistată de
calculator; servicii de transfer; transmisie
wireless.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente.

(210) M 2016 01955
(151) 21/03/2016
(732) S.C. BITENT MEDIA S.R.L., Str.
Constantin Nottara nr. 22, ap. 6, jud.
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

CAPY
(591) Culori revendicate:alb, galben,
portocaliu, albastru, vişiniu, mov,
violet, roz, auriu, maro, negru
(531) Clasificare Viena:030524; 260115;
270501; 270502; 270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
38 Comunicarea cu terminale de computere;

˜˜˜˜˜˜˜
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