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Cereri Mărci publicate în data de 08/04/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02054

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
01/04/2016 S.C. SKANSKA PROPERTY
ROMANIA S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
EQUILIBRIUM BUILT TO
INSPIRE

2 M 2016 02330

01/04/2016 S.C. AFRISO EURO INDEX S.R.L. MASURATORI IN INSTALATII

3 M 2016 02332

01/04/2016 ISPIR ILIUŢĂ

CLUBUL SPORTIV TIGER
KEMPO SINCE 2016

4 M 2016 02333

01/04/2016 MACARIE ADRIAN
POPA IOANA CRISTINA

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL
DE MUZICĂ UŞOARĂ CERBUL
DE AUR BRAŞOV - ROMÂNIA

5 M 2016 02334

01/04/2016 S.C. ROCOTHERM RADIATORS
S.R.L.

RR ROCO

6 M 2016 02335

01/04/2016 HTM ASSET S.R.L.

imediat.ro

7 M 2016 02336

01/04/2016 S.C. BAYERN MOBILE
SOLUTION S.A.

R wine bistro

8 M 2016 02337

01/04/2016 S.C. IO BAGNO S.R.L.

ib iobagno

9 M 2016 02338

01/04/2016 S.C. VERDEX SOLUTIONS S.R.L. VERDEX

10 M 2016 02339

01/04/2016 S.C. IACRIDA CONSULTING
S.R.L.

Ambra Design

11 M 2016 02340

01/04/2016 S.C. IACRIDA CONSULTING
S.R.L.

CRISTINA IACOMI

12 M 2016 02341

01/04/2016 POP ION NICOLAE

DEALURILE HALMEULUI;
Traditie şi Inovatie

13 M 2016 02342

01/04/2016 POP ION NICOLAE

DEALURILE HALMEULUI;
Traditie şi Inovatie

14 M 2016 02343

01/04/2016 POP ION NICOLAE

DEALURILE HALMEULUI
Tradiţie şi Inovaţie

15 M 2016 02344

01/04/2016 SABĂU DANIEL

Festivalul lavandei Lavand'art

16 M 2016 02345

01/04/2016 FORTERA SERVICES S.R.L.

FS FORTERA SERVICES
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 02346

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
01/04/2016 S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.

18 M 2016 02347

01/04/2016 S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.

19 M 2016 02349

01/04/2016 ASOCIATIA PROFESIONALA A
AGENTILOR IMOBILIARI DIN
ROMÂNIA

Reprezentare Exclusiva

20 M 2016 02350

01/04/2016 FORMA SHE FITNESS S.R.L.

FormaSheFitness Fit nu este o
destinaţie, este un stil de viaţă!

21 M 2016 02351

01/04/2016 CREŢU ALEXANDRU
MAXIMILIAN

bistrothéque

22 M 2016 02352

01/04/2016 ALEXE GEORGE

CAFEGO

23 M 2016 02353

01/04/2016 S.C. DAVINCI EDU S.R.L.

VictoriaEdu CENTER

24 M 2016 02354

01/04/2016 ALEXE GEORGE

HOW TO START-UP

25 M 2016 02355

01/04/2016 S.C. FLOREA CARN S.R.L.

S.C. FLOREA CARN S.R.L.

26 M 2016 02356

01/04/2016 S.C. FLOREA CARN S.R.L.

PROASPĂT ŞI BUN PENTRU
FAMILIA TA!

27 M 2016 02357

01/04/2016 S.C. HABITAT ENERGY S.R.L.

ILUMINATIEFTIN

28 M 2016 02358

01/04/2016 S.C. HABITAT ENERGY S.R.L.

iluminat ieftin by Habitat Energy

29 M 2016 02359

01/04/2016 ASOCIAŢIA ADVANCED
DISTRIBUTED LEARNING
ROMANIA

eLSE

30 M 2016 02360

01/04/2016 S.C. RUSDECOR S.R.L.

MOBILAVOGUE.RO

31 M 2016 02362

01/04/2016 STANCIU TIBERIU PETRE

Bărbosul Prietenos

2

Denumire
Marcă
(540)
BUDUREASCA Organic
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(210) M 2016 02054
(151) 01/04/2016
(732) S.C. SKANSKA PROPERTY
ROMANIA S.R.L., Str. Gara
Herăstrău nr. 4, Clădirea A, biroul E
3.06, et. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 02336
(151) 01/04/2016
(732) S . C .
BAYERN
MOBILE
SOLUTION S.A., Str. Rapsodiei, nr.
6A, ap. 14B, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)

(540)

EQUILIBRIUM BUILT TO INSPIRE
R wine bistro
(591) Culori revendicate:bleu, turqoise, bej,
gri închis, gri deschis
(531) Clasificare Viena:261108; 270501;
270506; 290113;

(531) Clasificare Viena:270501; 270507;
270511; 270521;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02337
(151) 01/04/2016
(732) S.C. IO BAGNO S.R.L., Str. Oaşului,
nr. 293, Jud. Cluj, 400268, CLUJ
NAPOCA ROMANIA

(210) M 2016 02343
(151) 01/04/2016
(732) POP ION NICOLAE, Str.
Transilvaniei nr. 5, ap. 83, Judeţul
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA

(540)
(540)

ib iobagno
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
reflex blue C), alb

DEALURILE HALMEULUI Tradiţie şi
Inovaţie

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502;

(591) Culori revendicate:roşu, roz, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:050304; 050710;
250119; 260416; 270501; 270502;
270511; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Articole mici din metal.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.

(210) M 2016 02338
(151) 01/04/2016
(732) S.C. VERDEX SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Vişinului nr. 1A, bl. 7P, ap. 37,
jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 02344
(151) 01/04/2016
(732) SABĂU DANIEL, Str. Nicolau
Copernicus nr. 1, ap. 3, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)
Festivalul lavandei Lavand'art
VERDEX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(531) Clasificare Viena:050313; 050316;
270501; 270504; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02339
(151) 01/04/2016
(732) S.C. IACRIDA CONSULTING
S.R.L., Str. Bizet, nr. 11, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 02340
(151) 01/04/2016
(732) S.C. IACRIDA CONSULTING
S.R.L., Str. Bizet, nr. 11, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
CRISTINA IACOMI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

Ambra Design
(531) Clasificare Viena:240902; 240903;
240907; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neinciuse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02341
(151) 01/04/2016
(732) POP ION NICOLAE, Str.
Transilvaniei nr. 5, ap. 83, Judeţul
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA

(210) M 2016 02342
(151) 01/04/2016
(732) POP ION NICOLAE, Str.
Transilvaniei nr. 5, ap. 83, Judeţul
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA

(540)

(540)

DEALURILE HALMEULUI; Traditie şi
Inovatie

DEALURILE HALMEULUI; Traditie şi
Inovatie

(591) Culori revendicate:roşu, gri negru, alb

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb

(531) Clasificare Viena:050304; 050710;
250119; 260416; 270501; 270502;
290114;

(531) Clasificare Viena:050304; 050710;
250119; 260416; 270511; 290113;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
7
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(210) M 2016 02345
(151) 01/04/2016
(732) FORTERA SERVICES S.R.L., Str.
Latină nr. 11, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI 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 02357
(151) 01/04/2016
(732) S.C. HABITAT ENERGY S.R.L.,
Str. Valea Ialomiţei nr. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

(540)
ILUMINATIEFTIN

FS FORTERA SERVICES
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de iluminat; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod şi servicii de informare a
consumatorilor; informaţii şi asistenţă
comercială pentru consumatori; furnizare de
informaţii de afaceri comerciale prin
intermediul unui site.

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270519; 270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum şi cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02358
(151) 01/04/2016
(732) S.C. HABITAT ENERGY S.R.L.,
Str. Valea Ialomiţei nr. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(210) M 2016 02359
(151) 01/04/2016
(732) A S O C I A Ţ I A
ADVANCED
DISTRI BUTED LEARNING
ROMANIA, Str. 13 Septembrie nr.
133, bl. T2B, et. 2, ap. 45, sector 5,
050719, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

iluminat ieftin by Habitat Energy

eLSE

(531) Clasificare Viena:260106; 260116;
270501; 270502;

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de iluminat; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod şi servicii de informare a
consumatorilor; informaţii şi asistenţă
comercială pentru consumatori; furnizare de
informaţii de afaceri comerciale prin
intermediul unui site.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:160107; 160108;
160125; 270501; 270502; 270508;
270510; 290112;
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(210) M 2016 02360
(151) 01/04/2016
(732) S.C. RUSDECOR S.R.L., Str.
Dimitrie Cantemir nr. 19, judeţul
Mureş, , TÂRGU MUREŞ
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)

(210) M 2016 02362
(151) 01/04/2016
(732) STANCIU TIBERIU PETRE, Str.
Galata nr. 46, sc. 2, ap. 30, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI
(540)

MOBILAVOGUE.RO
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270512; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare;
comercializarea (vânzarea en gros şi en detail)
produselor de mobilier şi accesorii ale
acestora; prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
promoţii pentru aceste produse; 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.

Bărbosul Prietenos

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020912; 020914; 090725; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Loţiuni pentru barbă; vopsele pentru barbă;
parfumuri; săpunuri parfumate; creme
parfumate; săpunuri parfumate; parfumuri
solide; parfumuri lichide; mosc (parfumerie);
geluri pentru păr; balsamuri de păr; ulei de
păr; apă parfumată; ulei pentru păr; balsam de
păr; ceară pentru păr; decoloranţi pentru păr;

˜˜˜˜˜˜˜
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luciu de păr; pomezi pentru păr; vopsele
pentru păr; creme de păr; balsamuri pentru
păr; măşti pentru păr; tratamente pentru păr;
spumă pentru păr; fixative pentru păr; extracte
de parfum; apă de parfum; săpunuri
dezinfectante parfumate; produse de
parfumerie; loţiuni colorante pentru păr;
şampon medicinal pentru păr; produse
cosmetice pentru păr; şampoane de păr
nemedicinale; balsamuri solide pentru păr;
loţiuni cosmetice de păr; loţiuni tonice pentru
păr; produse nutritive pentru păr; pudră de
spălat părul; preparate pentru fixarea părului;
preparate pentru modelarea părului; gel pentru
coafarea părului; preparate pentru nuanţarea
părului; uleiuri pentru îngrijirea părului;
produse pentru hidratarea părului; spume
pentru aranjarea părului; preparate pentru
descurcarea părului; preparate pentru
îndreptarea părului; ceară pentru coafarea
părului; balsamuri pentru hidratarea părului;
balsam pentru tratarea părului; loţiuni pentru
îngrijirea părului; creme pentru îngrijirea
părului; parfumuri de uz personal; tratamente
cu ceară pentru păr; ulei de fixare pentru păr;
preparate tip balsam pentru păr; balsamuri
pentru utilizare pe păr; preparate cosmetice
pentru îngrijirea părului; loţiuni de aranjare a
părului; loţiuni parfumate (preparate de
toaletă); preparate cosmetice pentru păr şi
pielea capului; uleiuri esenţiale utilizate la
fabricarea produselor parfumate; preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical;
spumă (produs de toaletă) folosită în scopul
aranjării părului; pomade de păr pentru
bărbaţi, toate acestea de uz cosmetic.
25 Tricouri; tricouri polo; tricouri imprimate;
tricouri cu mânecă scurtă; tricouri sportive
fără mâneci; tricouri cu mânecă scurtă sau
lungă; şepci sportive; viziere (şepci); şepci
(articole de îmbrăcăminte); şepci şi căciuli
pentru sport; manşete (îmbrăcăminte); bentiţe

şi mansete absorbante; bentiţe şi manşete
absorbante pentru tenis (îmbrăcăminte);
tricouri tip polo; îmbrăcăminte; tricoturi
(îmbrăcăminte); jachete (îmbrăcăminte);
fulare (îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru
sport; îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor; articole de îmbrăcăminte pentru
băieţi; îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănuşile de golf); îmbrăcăminte pentru
activităţi de petrecere a timpului liber; articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber.
35 Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod şi servicii de
informare a consumatorilor; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; servicii de
publicitate pentru promovarea comerţului
electronic; promovarea produselor şi
serviciilor altor persoane prin internet;
publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet; servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate, iar
licitaţia are loc pe internet; servicii de vânzare
prin licitaţii online prin internet; servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte;
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice şi de înfrumuseţare; servicii de
comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale de
accesorii pentru îmbrăcăminte; servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte; servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
11
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cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă; coordonare de
cursuri de instruire, de educaţie şi de pregătire
pentru tineri şi adulţi; furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru încadrare în câmpul muncii; pregătire
în domeniul igienei; desfăşurare de seminarii
de instruire; organizare de seminarii în materie
de formare; seminarii de pregătire în tehnicile
de coafură; seminarii educative în materie de
terapii de înfrumuseţare; coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru;
organizare şi coordonare de seminarii în
grupuri restrânse; organizare şi coordonare de
seminarii şi ateliere de lucru (instruire).
44 Servicii de bărbierie; servicii de frizerie;
servicii pentru îngrijirea feţei; servicii pentru
îngrijirea părului; servicii pentru îngrijirea
pielii; servicii pentru vopsirea părului; servicii
pentru îngrijirea pielii capului; servicii de
frizerie pentru bărbaţi; servicii consultative
privind îngrijirea părului; servicii de coafare a
părului; servicii de coafor de lux; servicii de
îngrijire a frumuseţii; servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului; servicii de
consultanţă în domeniul cosmetic; servicii de
consultanţă în domeniul îngrijirii frumuseţii;
servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare; servicii de îndepărtare
permanentă şi reducere a părului; servicii de
consultanţă cu privire la îngrijirea pielii;
servicii de consultanţă în materie de îngrijire
a frumuseţii; servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, faţă şi păr; furnizare de informaţii
despre servicii ale saloanelor de frumuseţe;
servicii de cosmetică; servicii de coafor pentru
bărbaţi.

îmbrăcăminte; studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
şi de înfrumuseţare; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare; administrarea unui program de
reduceri care să permită participanţilor să
obţină reduceri la produse şi servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru
reduceri; organizare de parade de modă în
scopuri comerciale; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaţionale; servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale
educaţionale; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni; servicii de vânzare
cu ridicata în legătura cu instrumente de
cosmetică pentru oameni; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni; servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc la
acoperirea capului.
41 Cursuri de instruire scrise; cursuri de
formare avansată; organizare de cursuri de
instruire; organizare şi coordonare de cursuri;
organizare de cursuri prin corespondenţă;
organizare de cursuri de formare; elaborare de
cursuri educaţionale, examene şi calificări;
servicii educaţionale pentru furnizarea de
cursuri de instruire; elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile profesionale;
organizare de ateliere profesionale şi cursuri
de pregătire profesională; organizare şi
coordonare de cursuri de zi pentru adulţi;
servicii de consultanţă referitoare la
elaborarea cursurilor de pregătire; furnizare de

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02346
(151) 01/04/2016
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,
nr. 472, judeţul Prahova, 107300,
COMUNA GURA VADULUI
ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(210) M 2016 02347
(151) 01/04/2016
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,
nr. 472, judeţul Prahova, 107300,
COMUNA GURA VADULUI
ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

(540)

BUDUREASCA Organic

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270513;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate:roşu, maro
(531) Clasificare Viena:020901; 020914;
050304; 050313; 270522; 290112;

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02350
(151) 01/04/2016
(732) FORMA SHE FITNESS S.R.L., Str.
Dumitru Florescu nr. 17, et. 3, camera
16, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02351
(151) 01/04/2016
(732) C R E Ţ U
ALEXANDRU
MAXIMILIAN, Şos. Bucium nr. 22,
bl. 2, et. 2, ap. 5, jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

FormaSheFitness Fit nu este o destinaţie,
este un stil de viaţă!
bistrothéque
(591) Culori revendicate:mov, negru
(531) Clasificare Viena:020323; 250119;
261113; 270302; 270508; 290112;

(591) Culori revendicate:roşu
208C), alb

(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.

(pantone

(531) Clasificare Viena:110104; 270501;
270505; 270524; 290112;
(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.
43 Restaurante, servicii de bar, cafenele,
catering de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02352
(151) 01/04/2016
(732) ALEXE GEORGE, Str. Castanilor
n r . 2 6 B , j u d . Co n s t aţ a , ,
CONSTANŢA ROMANIA

(210) M 2016 02353
(151) 01/04/2016
(732) S.C. DAVINCI EDU S.R.L., Str.
Narciselor nr. 22, jud. Ilfov, ,
COMUNA BALOTEŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)
CAFEGO

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

VictoriaEdu CENTER

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02354
(151) 01/04/2016
(732) ALEXE GEORGE, Str. Castanilor
nr. 26B, jud. Constaţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA

(591) Culori revendicate:maro, negru
(531) Clasificare Viena:240103; 240113;
270501; 270502; 270506; 270509;
270511; 290112;

(540)
HOW TO START-UP

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de consultanţă în domeniul carierei
(altele decât cele cu scop educativ şi de
instruire); servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor;
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului.
41 Servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire; instruire

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

˜˜˜˜˜˜˜
15

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA -Cereri Mărci depuse în data 01/04/2016

educativă; instruire asistată pe calculator;
servicii specifice instituţiilor de învăţământ;
informaţii referitoare la educaţie; instruire,
consiliere şi examinare educaţională;
furnizarea de instruire online; cursuri de
instruire scrise; orientare profesională
(consiliere în domeniul educaţiei sau
formării); servicii de predare cursuri; cursuri
prin corespondenţă; coordonare de cursuri
prin corespondenţă; organizare de cursuri prin
metode de învăţare la distanţă;
cursuriremediale; cursuri de calificare şi
recalificare; furnizare de cursuri de pregătire;
organizarea şi susţinerea colocviilor,
congreselor, conferinţelor, seminariilor,
simpozioanelor; organizarea şi desfăşurarea
de ateliere de formare, consiliere vocaţională
şi dezvoltare personală; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale şi
educaţionale; organizarea şi desfăşurarea
examenelor
şi
testelor
pedagogice/psihopedagogice; compunerea şi
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile; publicarea cărţilor;
şcoli; institute; academii; informaţii în
domeniul educaţiei, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

(540)

S.C. FLOREA CARN S.R.L.
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:030401; 030402;
030413; 180108; 180123; 260207;
270501; 270502; 290111;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, produse din carne.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a carnii
şi a produselor din carne.
40 Servicii de abator, sacrificarea animalelor,
congelarea alimentelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02355
(151) 01/04/2016
(732) S.C. FLOREA CARN S.R.L., Sat
Dracşani, jud. Botoşani, , COMUNA
SULIŢA 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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02356
(151) 01/04/2016
(732) S.C. FLOREA CARN S.R.L., Sat
Dracşani, jud. Botoşani, , COMUNA
SULIŢA 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

(210) M 2016 02330
(151) 01/04/2016
(732) S.C. AFRISO EURO INDEX S.R.L.,
B-dul Tudor Vladimirescu nr. 45,
sector 5, , BUCUREŞTI 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

(540)
(540)
PROASPĂT ŞI BUN PENTRU FAMILIA
TA!

MASURATORI IN INSTALATII

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Ziare, reviste, publicaţii specializate
(tipărituri).
41 Publicaţii online de specialitate,
nedescărcabile.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne de vită şi oaie.
35 Publicitate pentru carne de vită şi oaie.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02349
(151) 01/04/2016
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA A
AGENTILOR IMOBILIARI DIN
ROMÂNIA, Str. Academiei nr. 4-6,
ap. 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 02332
(151) 01/04/2016
(732) ISPIR ILIUŢĂ, Str. Dreptăţii nr. 28,
bl. F6, sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
Reprezentare Exclusiva

CLUBUL SPORTIV TIGER KEMPO
SINCE 2016

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

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru,
galben

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:030104; 030124;
260115; 260406; 260418; 270112;
270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii ale cluburilor de sănătate şi cultură
fizică; servicii de educaţie pentru persoane,
sub toate formele.

˜˜˜˜˜˜˜
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tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 02333
(151) 01/04/2016
(732) MACARIE ADRIAN, Str. Castelului
100, ap. 5, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(732) POPA IOANA CRISTINA, Str.
Mircea Cel Bătrân 39, bl. 51, ap. 20,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02334
(151) 01/04/2016
(732) S.C. ROCOTHERM RADIATORS
S.R.L., Str. Drumul Godeni nr. 6,
judeţul Argeş, , CÂMPULUNG
ROMANIA
(540)

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE
MUZICĂ UŞOARĂ CERBUL DE AUR
BRAŞOV - ROMÂNIA

RR ROCO
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270514;

(531) Clasificare Viena:030424; 270102;
270501; 270511;

(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.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

(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

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

(210) M 2016 02335
(151) 01/04/2016
(732) HTM ASSET S.R.L., Str. Popa Lazăr
nr. 5-25, Imobil C14, et. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
imediat.ro
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ERATA

Referitor la depozitul M/2016/02027 din 23/03/2016, publicat în 30/03/2016,
dintr-o eroare, solicitantul cererii de înregistrare a fost redactat greşit, corect este:
SC MOOGU DESIGN SRL, Aleea Haiducului nr. 3, bl. A4,
sc. 1, et. 1, ap. 6, sect. 6, Bucureşti.

ERATA
Referitor la cererea de înregistrare M/2016/01949 din data de
21/03/2016 publicată în 28/03/2016, denumirea mărcii combinate este:
MODULE PRIVATE SECURITY

