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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 03133

Data
Depozit
(151)
29/04/2016

Titular
(732)
ELEFANT ONLINE S.A.

2 M 2016 03134

29/04/2016

ELEFANT ONLINE S.A.

3 M 2016 03135

29/04/2016 S.C. CURSURI RECALIBRARE
S.R.L.

RECALIBRAREA FIINŢEI

4 M 2016 03136

29/04/2016 S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A.

VITRINA ADVERTISING

5 M 2016 03137

29/04/2016 S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A.

VITRINA GROUP

6 M 2016 03138

29/04/2016 IONAŞ MONA

ADHESO Advanced Healthcare
Solutions

7 M 2016 03139

29/04/2016 S.C. DR. TRIFON CIOATĂ S.R.L.

Clinica medicala Dr. Cioata Ionel
Trifon www.drcioataioneltrifon.ro
contact@drcioataioneltrifon.ro
Experienta isi spune cuvantul.

8 M 2016 03140

29/04/2016 S.C. NEW VIEW S.R.L.

NewView

9 M 2016 03141

29/04/2016 S.C. NEW VIEW S.R.L.

360 brand control. 100% in-store
relevance

10 M 2016 03142

29/04/2016 S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L.

INGRIJIREA PROSEFIONALA A
PARULUI TAU

11 M 2016 03143

29/04/2016 S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L.

magicare straluceste natural

12 M 2016 03144

29/04/2016 DYNAMIC BEST SOLUTIONS

smart in communication

13 M 2016 03145

29/04/2016 DYNAMIC BEST SOLUTIONS

DYNAMIC smart in
communication

14 M 2016 03146

29/04/2016 S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L.

MD Vital Cosmetics

15 M 2016 03147

29/04/2016 S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L.

Atractie naturala

16 M 2016 03148

29/04/2016 S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L.

LOVE IS ON

1

Denumire
Marcă
(540)
MAYA
F Francesca Moretti
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 03149

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/04/2016 S.C. NEW VIEW S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Shopper Centric Agency

18 M 2016 03150

29/04/2016 DRAGOI ANCA-MADALINA

Strike a pose studio de moda si
fotografie

19 M 2016 03151

29/04/2016 CRAESCU LIVIA-ALEXANDRA

ALEX STRASZA

20 M 2016 03152

29/04/2016 CRAESCU LIVIA-ALEXANDRA

ALEXSTRASZA

21 M 2016 03153

29/04/2016 S.C. SKYCITY NETWORK S.R.L.

skycity

22 M 2016 03154

29/04/2016 ACID LOVE S.R.L.

BRAVOSPORT

23 M 2016 03155

29/04/2016 S.C. VIDEO SMART S.R.L.

SUPERBUN

24 M 2016 03156

29/04/2016 S.C. Royal Trading and
Investments S.R.L.

PIGEONS 360 passion and
performance

25 M 2016 03157

29/04/2016 S.C. Royal Trading and
Investments S.R.L.

PORUMBEI 360 pasiune si
performanta

26 M 2016 03158

29/04/2016 S.C. NASTICOM IMPEX S.R.L.

Nasti&Co

27 M 2016 03160

29/04/2016 S.C. NASTICOM IMPEX S.R.L.

Taku Art

28 M 2016 03161

30/04/2016 DUMITRAS CLAUDIU

Smallet

29 M 2016 03164

01/05/2016 ADTRADE CONSULTING S.R.L.

CanteceGradinita.ro
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(210) M 2016 03144
(151) 29/04/2016
(732) DYNAMIC BEST SOLUTIONS,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 95-103,
camera 2, bl. 8, sc. B, et. 8, ap. 94,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03145
(151) 29/04/2016
(732) DYNAMIC BEST SOLUTIONS,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 95-103,
camera 2, bl. 8, sc. B, et. 8, ap. 94,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

smart in communication
(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 mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

DYNAMIC smart in communication
(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:011301; 011315;
260504; 270501; 290113;
(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 mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 03146
(151) 29/04/2016
(732) S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 27,
sc. 1, et. 1, ap. 3 sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03147
(151) 29/04/2016
(732) S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 27,
sc. 1, et. 1, ap. 3 sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Atractie naturala
(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi animale; plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

MD Vital Cosmetics
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270509; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi animale; plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03148
(151) 29/04/2016
(732) S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 27,
sc. 1, et. 1, ap. 3 sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03149
(151) 29/04/2016
(732) S.C. NEW VIEW S.R.L., Str.
Foişorului nr. 122-124, sc. A, et. 3, ap.
21, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

LOVE IS ON
(591) Culori revendicate:alb, roşu

Shopper Centric Agency
(591) Culori revendicate:alb, orange
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290112;

(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; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi animale; plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03150
(151) 29/04/2016
(732) DRAGOI ANCA-MADALINA, Str.
Foişorului nr. 122-124, sc. A, et. 3, ap.
21, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03151
(151) 29/04/2016
(732) CRAESCU LIVIA-ALEXANDRA,
Str. Luceafărului nr. 2, judeţul Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA
(540)
ALEX STRASZA
(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 mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport ; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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.

Strike a pose studio de moda si fotografie
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270513;
(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; caractere tipografice;
clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale; piei de animale; geamantane
şi valize; umbrele, umbrele de soare;
bastoane; bice şi articole de şelărie.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi ;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

(210) M 2016 03152
(151) 29/04/2016
(732) CRAESCU LIVIA-ALEXANDRA,
Str. Luceafărului nr. 2, judeţul Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA
(540)
ALEXSTRASZA
(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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
16 Hârtie, 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.
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport ; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii privind distribuirea de prospecte,
direct sau prin poştă sau distribuirea de
mostre; prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail; publicarea textelor
publicitare; pregătirea secţiunilor publicitare;
închirierea de material publicitar; publicarea
textelor publicitare; scrierea textelor
publicitare; agenţii pentru informaţii
comerciale; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; publicitate radio; reclame radio;
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; închiriere de material publicitar;
reproducerea documentelor; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
publicitate televizată; reclame televizate;
publicitate online pe o reţea de computere;
publicitate în aer liber; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate; agenţii
de publicitate; publicitate prin poştă;
actualizarea materialelor publicitare;
răspândirea materialelor publicitare; consiliere
pentru clienţi (informaţii comerciale);
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
conducerea şi administrarea afacerilor;
publicitate prin corespondenţă directă;
consultanţă pentru organizarea afacerii; baze
de date computerizate;consultanţă
profesională în afaceri; marketing; cercetare
de marketing; studii de marketing;
managementul afacerilor pentru artişti;
evaluarea afaceriii; informaţii de afaceri;
managementul afacerilor şi consultată de
organizare; compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate; compilarea statisticilor;
baze de date computerizate (compilarea

(210) M 2016 03155
(151) 29/04/2016
(732) S.C. VIDEO SMART S.R.L., Str.
Spătarului nr. 32, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)
SUPERBUN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Materiale publicitare (tipărituri); hârtie,
carton; ziare; cărţi; tipărituri; fotografii;
publicaţii periodice; poster; publicaţii
imprimate; publicaţii tipărite; panouri
publicitare din hârtie sau carton; materiale
plastice pentru ambalaj; produse de
imprimerie.
35 Producţia de clipuri publicitare; Servicii
asigurate de firme de publicitate care se ocupă
în principal de comunicare publică, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare,
pentru toate tipurile de produse sau servicii;
relaţii publice; strângerea la un loc, în
beneficiul terţior, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail inclusiv prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
8
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de corespondenţă; editare de casete video;
informaţii referitoare la educaţie; examinări
educaţionale; servicii educaţionale; servicii de
desktop publishing; servicii de amuzament;
amuzament; informaţii despre posibilităţi de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale;
divertisment; producţii de film, altele decât
filmele publicitare; consiliere vocaţională
(consiliere educaţională); servicii de
campinguri de vacanţă (distracţii); informaţii
despre educaţie; informaţii despre distracţii;
informaţii despre posibilităţi de recreere;
servicii de instruire; servicii de structurare,
altele decât pentru scop publicitar; prezentarea
reprezentaţiilor în direct; servicii prestate de
reporterii de ştiri; organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat); planificarea petrecerilor
(distracţie); antrenament practic
(demonstraţii); producţia de programe de
radio şi televiziune; producerea spectacolelor;
producerea filmelor pe casetă video,
furnizarea serviciilor de amuzament;
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; producerea de
programe de radio şi televiziune; amuzament
radio; servicii de înregistrare în studio;
furnizarea articolelor de recreere; informaţii
despre posibilităţi de recreere; închirierea
filmelor; închirierea de înregistrări de sunete;
producţia de spectacole; activităţi sportive şi
culturale; programe de televiziune; producerea
de programe radio şi de televiziune;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; producţii de teatru;
înregistrare video; consilere vocaţională

informaţiilor); baze de date computerizate
(sistematizarea informaţiilor); informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); intermedieri căutări
de date în fişiere de computer; distribuirea
materialelor publicitare; distribuirea de
eşantioane; reproducerea documentelor;
management computerizat al fişierelor;
servicii de structurare în scop publicitar;
marketing; cercetare de marketing; studii de
marketing; modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări; servicii de culegere
a ştirilor; publicitate online pe o reţea de
computere; sondaje de opinie; servicii de
comparare a preţurilor; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); relaţii publice; pregătirea
secţiunilor publicitare; căutare sponsorizare;
intermedierea abonamentelor la servicii de
telecomunicaţii; servicii de telemarketing;
procesarea cuvintelor; relaţii publice.
41 Divertisment prin intermediul televiziunii;
crearea de programe de televiziune; servicii de
educaţie a persoanelor sub toate formele;
realizare emisiune TV; divertisment prin
intermediul radioului; divertisment prin
intermediul internetului; servicii al căror scop
esenţial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor; furnizarea servicilor de
amuzament; distracţii; organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea concertelor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea congreselor; organizarea şi
susţinerea seminarilor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire); internate;
educaţie; servicii de bibliotecă mobile; servicii
de camping (amuzament); servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament); cursuri
9
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(consiliere educaţională sau de instruire);
reconsiliere vocaţională; publicarea cărţilor;
examinări educaţionale.

(210) M 2016 03153
(151) 29/04/2016
(732) S.C. SKYCITY NETWORK S.R.L.,
Str. Camil Ressu, nr. 9, Construcţia
C1, Parter, Camera 1, zona Galata,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03156
(151) 29/04/2016
(732) S.C. Royal Trading and Investments
S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 112, bl.
208A, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

skycity
(591) Culori
711C)

PIGEONS 360 passion and performance

revendicate:roşu

(pantone

(531) Clasificare Viena:241721; 260116;
261113; 270501; 290101;

(591) Culori revendicate:verde, gri, bleu, alb
(531) Clasificare Viena:030711; 030724;
260115; 270106; 270711; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicaţii software.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
42 Proiectare şi dezvoltare software; site-uri
web.

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03157
(151) 29/04/2016
(732) S.C. Royal Trading and Investments
S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 112, bl.
208A, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03158
(151) 29/04/2016
(732) S.C. NASTICOM IMPEX S.R.L.,
Str. Traian Vuia nr. 134, Jud, Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3, bl. corp D2,
ap.2 Cluj - Napoca
(540)

(540)

PORUMBEI 360 pasiune si performanta
Nasti&Co
(591) Culori revendicate:verde, gri, bleu, alb
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, maro, alb, bej

(531) Clasificare Viena:030711; 030724;
260115; 270106; 270711; 290114;

(531) Clasificare Viena:020301; 241725;
250113; 270501; 290113;

(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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu produse
alimentare; servicii de expunere comercială de
mărfuri; publicitate; administraţie comercială.
39 Ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03154
(151) 29/04/2016
(732) ACID LOVE S.R.L., B-dul
Alexandru Obregia nr. 35, bl. 35A, sc.
B, et. 4, ap. 64, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 03160
(151) 29/04/2016
(732) S.C. NASTICOM IMPEX S.R.L.,
Str. Traian Vuia nr. 134, Jud, Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3, bl. corp D2,
ap.2 Cluj - Napoca

(540)

(540)

BRAVOSPORT

Taku Art

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:270501; 290112;

(531) Clasificare Viena:260103; 261501;
270501; 270512; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Decoraţiuni florale (naturale).
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decoraţiuni festive; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu decoraţiuni
festive; servicii de vanzare în legatura cu
obiecte de mobilier; servicii de vânzare în
legatură cu decoraţiuni florale (naturale);
servicii de vânzare în legătură cu vinuri;
servicii de vânzare online.
39 Ambalare cadouri; livrare de cadouri;
împachetare de cadouri; organizare de livrări
de cadouri.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor şi îmbrăcăminţii sport şi
casual (cu excepţia transportului lor),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03161
(151) 30/04/2016
(732) DUMITRAS CLAUDIU, Str.
Dimitrie Negreanu, nr. 8, sc. A, et. 3,
ap. 14, Jud. Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA

(210) M 2016 03133
(151) 29/04/2016
(732) ELEFANT ONLINE S.A., Str.
Dimitrie Pompei, nr. 5-7, et. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

Smallet
MAYA

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270513;

(531) Clasificare Viena:261125; 270501;
270502;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03134
(151) 29/04/2016
(732) ELEFANT ONLINE S.A., Str.
Dimitrie Pompei, nr. 5-7, et. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03135
(151) 29/04/2016
(732) S.C. CURSURI RECALIBRARE
S.R.L., Str. Drumul Sării nr. 7, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

RECALIBRAREA FIINŢEI
F Francesca Moretti

(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena:260118; 260205;
260207; 270501; 270506; 270517;

(531) Clasificare Viena:020101; 050116;
260314; 260322; 270501; 270508;
290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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t e x t e l o r p u b l i c i t a r e ; mul t i p l i c a r e ;
tehnoredactare; tratament texte; servicii de
editare; servicii de intermediere comerciala
între clienţi şi prestatori de servicii şi
producătorii de bunuri prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice.

(210) M 2016 03136
(151) 29/04/2016
(732) S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A.,
Str. Gh. Bariţiu nr. 24, ap. 6, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03137
(151) 29/04/2016
(732) S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A.,
Str. Gh. Bariţiu nr. 24, ap. 6, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

VITRINA ADVERTISING
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260401; 270501;
270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; agenţii de publicitate; activităţi de
prezentare, reclame şi promovare produse şi
servicii pentru persoane fizice sau juridice de
orice tip şi pe orice cale prin corespondenţă,
pe cale radiofonică, prin televiziune, on-line
într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; închirierea spaţiilor
publicitare; informaţii şi consiliere pentru
clienţi; servicii de structurare în scop
publicitar; producţia de clipuri publicitare;
reproducerea documentelor; organizarea de
târguri sau expoziţii pentru scopuri comerciale
sau publicitare; actualizarea materialului
publicitar; procesarea cuvintelor; scrierea

VITRINA GROUP
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260401; 270501;
270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Servicii de agenţie imobiliară în interesul
beneficiarilor în vederea vânzării, cumpărării
sau închirierii de imobile; management
imobiliar; evaluări şi estimări imobiliare;
15

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci publicate în perioada
29.04.2016-01.05.2016

afaceri imobiliare; consultanţă privind bunuri
imobiliare; administrare de proprietăţi
imobiliare; planificare de investiţii imobiliare;
concesionări de bunuri imobiliare.

(210) M 2016 03139
(151) 29/04/2016
(732) S.C. DR. TRIFON CIOATĂ S.R.L.,
Str. Independenţei nr. 15, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03138
(151) 29/04/2016
(732) IONAŞ MONA, Str. Rahova nr. 14,
ap. 11, Judeţul Sibiu, 550340, SIBIU
ROMANIA

(540)

(540)
ADHESO Advanced Healthcare Solutions
Clinica medicala Dr. Cioata Ionel Trifon
www.drcioataioneltrifon.ro
contact@drcioataioneltrifon.ro Experienta
isi spune cuvantul.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

(591) Culori revendicate:alb, verde
(531) Clasificare Viena:020101; 260418;
270501; 270508; 270510; 270513;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestiunea afacerilor financiare, publicitate
şi reclamă.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci publicate în perioada
29.04.2016-01.05.2016

(210) M 2016 03140
(151) 29/04/2016
(732) S.C. NEW VIEW S.R.L., Str.
Foişorului nr. 122-124, sc. A, et. 3, ap.
21, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03141
(151) 29/04/2016
(732) S.C. NEW VIEW S.R.L., Str.
Foişorului nr. 122-124, sc. A, et. 3, ap.
21, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
360 brand control. 100% in-store
relevance

NewView

(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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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:alb, albastru,
orange
(531) Clasificare Viena:270501; 270505;
270510; 270511; 290113;
(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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 03142
(151) 29/04/2016
(732) S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 27,
sc. 1, et. 1, ap. 3 sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03143
(151) 29/04/2016
(732) S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 27, sc.
1, et. 1, ap. 3 sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
INGRIJIREA PROSEFIONALA A
PARULUI TAU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

magicare straluceste natural
(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru
(531) Clasificare Viena:011108; 020101;
020301; 020302; 020316; 020501;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

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

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03164
(151) 01/05/2016
(732) ADTRADE CONSULTING S.R.L.,
Nr. 185, Jud. Bacău, , POPENI
ROMANIA
(540)
CanteceGradinita.ro

˜˜˜˜˜˜˜
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ERATA
Referitor la depozitul M 2016/02650 înregistrat în data de 26/04/2016, publicat
în data de 03/05/2016, solicitantul cererii de marca este: SEDER ESTABLISHMENT
LIMITED Office 16, Verdala Business Centre, Level 1, LM Complex, Brewery Street,
Mriehel Birkirkara, BKR 3000, MALTA.

ERATA

Referitor la depozitul M 2016/02990 inregistrat în data de 22/04/2016, publicat
în data de 29/04/2016, clasele de servicii sunt :
Clasa 35. Servicii de administrare comercial| a centrelor de fitness.
Clasa 41. Activit|Ûi sportive, servicii oferite de centrele de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), servicii de preg|tire pentru
menÛinerea condiÛiei fizice (fitness), consultanÛ| în materie de fitness,
furnizarea de echipamente pentru fitness Õi exerciÛii fizice, servicii de
consiliere pentru menÛinerea condiÛiei fizice (fitness), servicii de formare
în domeniul fitnesului, furnizare de servicii educative cu privire la fitness,
coordonarea antrenamentelor de fitness, oferirea de informaÛii Õi
consultanÛ| în domeniul fitness-ului pe un site web online, furnizare de
informaÛii despre antrenamentul fizic pe un site web online; furnizare de
informaÛii despre educaÛie fizic| pe un site web online; cursuri de nutriÛie
(nemedicale), servicii educative în domeniul nutriÛiei, organizarea Õi
susÛinerea de seminarii în domeniul nutriÛiei; servicii de divertisment.
Clasa 44. Servicii de consiliere în domeniul nutriÛiei.

