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Cereri Mărci publicate în data de 08.09.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05932 01/09/2016 PANAIOT ALBERT-SEBASTIAN

IBACKA-DZABANA
NECULAI-CABRAL

RUNNING MAG

2 M 2016 05933 01/09/2016 BIBLIOTECA JUDETEANA GH.
ASACHI IASI

Festivalul Teodorenii

3 M 2016 05934 01/09/2016 S.C. GEDEON RICHTER
ROMÂNIA S.A.

RICHTER PROMATERN

4 M 2016 05935 01/09/2016 S.C. GEDEON RICHTER
ROMÂNIA S.A.

PROMATERN RICHTER

5 M 2016 05936 01/09/2016 S.D. CONSULT S.R.L. B'o2

6 M 2016 05937 01/09/2016 S.C. LOGITRANS S.R.L. Transporting your business to
success

7 M 2016 05938 01/09/2016 OŢELURI ŞI DEBITĂRI S.R.L. Carpatina

8 M 2016 05939 01/09/2016 HADAD YOSEF CAJU by JOSEPH HADAD

9 M 2016 05941 01/09/2016 NAGY NARCIS OCTAVIAN RE-LOAD LIFE PERFECT

10 M 2016 05942 01/09/2016 RAC 74 IMPEX S.R.L. RDB RAC DOBROGEA BIKE

11 M 2016 05943 01/09/2016 MORARU DANIEL CONSTANTIN DIESEL CROSS POINT

12 M 2016 05945 01/09/2016 S.C. NEW DENT MEDCENTER
S.R.L.

New Dent zâmbim împreună

13 M 2016 05946 01/09/2016 L B B CREATIVE S.R.L. Carolina D.

14 M 2016 05948 01/09/2016 SIMA BIANCA MARIA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Ispite Dulci

15 M 2016 05949 01/09/2016 MERK CLASS S.R.L. merk

16 M 2016 05950 01/09/2016 IONESCU DIANA AUZUL UN DAR! NU-L IGNORA!

17 M 2016 05951 01/09/2016 S.C. ALMERA INTERNATIONAL
S.R.L.

1873 CASA MAFTEI

18 M 2016 05953 01/09/2016 S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA
SHIPYARD S.A.

ŞANTIERUL NAVAL MIDIA
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19 M 2016 05954 01/09/2016 PYMA KIDS S.R.L. La Taifas

20 M 2016 05955 01/09/2016 POPESCU V. VASILE FLORIN VINURILE DE AMFORĂ- VINURI
DIN VREMURI DE POVESTE

21 M 2016 05956 01/09/2016 GOODFOOD ENTERPRISES
S.R.L.

GF GOODFOOD

22 M 2016 05957 01/09/2016 S.C. BIO EDENLINE S.R.L. Sănătatea ta in 4 paşi Detoxifiere
Completare Regenerare
Intreţinere

23 M 2016 05958 01/09/2016 S.C. SENIC COM S.R.L. Frăgetzele

24 M 2016 05959 01/09/2016 S.C. MAE S.R.L. mae ARTA TURNĂRII FONTEI

25 M 2016 05960 01/09/2016 S.C. ORGANIC LINEA S.R.L. Greentella

26 M 2016 05961 01/09/2016 S.C. DRAFT VISION SRL-D DRAFT VISION Imagine. Create.
Experience.

27 M 2016 05962 01/09/2016 S.C. ASTEC CLUB S.R.L. Happy Hug

28 M 2016 05963 01/09/2016 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. ROUA

29 M 2016 05964 01/09/2016 OLARIU IULIANA CRISTINA Air Wish

30 M 2016 05965 01/09/2016 VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION

Oriunde vrei să fii

31 M 2016 05966 01/09/2016 IONITA LOREDANA SUITJAMA

32 M 2016 05967 01/09/2016 DAVID LIVIU marsupius

33 M 2016 05968 01/09/2016 S.C. TASK MEDIA S.R.L. Onomatopy

34 M 2016 05969 01/09/2016 DOCLER IP SARL LIVEJASMIN

35 M 2016 05970 01/09/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L. TOTTI ORIGINS
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(210) M 2016 05945
(151) 01/09/2016
(732) S.C. NEW DENT MEDCENTER

S.R.L., B-dul Bucureştii Noi, nr. 50A,
tronson B, parter, lot 1, spaţiu
comercial 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

New Dent zâmbim împreună

(591) Culori revendicate:pantone 282C,
pantone 7466C

  
(531) Clasificare Viena:020910; 270511;

290104;  

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

44 Stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05946
(151) 01/09/2016
(732) L B B CREATIVE S.R.L., Str. Jiului

nr. 149A, camera 3, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Carolina D.

  
(531) Clasificare Viena:170202; 170204;

270315; 270501;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05958
(151) 01/09/2016
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 247, jud. Dolj, 1100,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Frăgetzele

(591) Culori revendicate:roşu, alb

 (531) Clasificare Viena:260418; 270501;  

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

30 Făină şi preparate din cereale, griş, pesmet,
mălai, paste făinoase, macaroane, cereale
procesate, musli, seminţe de cereale procesate,
batoane de cereale, chipsuri din cereale,
gustări pe bază de cereale, cereale pentru
micul dejun, preparate din cereale acoperite cu
zahăr şi miere, amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale şi fructe uscate, batoane
pentru gustări conţinând un amestec de
cereale, porumb prăjit, porumb copt, produse
expandate pe bază de porumb, produse
extrudate pe bază de porumb, pufuleţi, produse
expandate şi/sau extrudate pe bază de ovăz,
produse expandate şi/sau extrudate pe bază de
orez; produse din soia (preparate); fulgi de
porumb, fulgi de ovăz; cuscus (griş de grâu),
tabbouleh, tacos, tortilla; nuci caramelizate,
alune caramelizate, migdale caramelizate,

seminţe de susan caramelizate, arahide
caramelizate, fistic caramelizat, miez de nucă
caramelizat, caju caramelizat, nuci şi fructe
uscate (produse de cofetărie), fructe trase în
ciocolată; pastă de susan; turte de orez;
caramele (bomboane); floricele de porumb;
floricele de porumb pentru preparare la
cuptorul cu microunde; popcorn; pâine, pâine
prăjita şi/sau aromatizată, produse de brutărie;
aluaturi pentru prăjituri, foi de plăcintă, pizza;
gustări crocante pe bază de grâu integral,
gustări crocante pe bază de pesmet, gustări
crocante pe bază de cereale expandate;
produse de patiserie şi cofetărie; fursecuri,
clătite, cornuri cu lapte, cornuri cu diferite
umpluturi; prăjiturele cu orez, gustări pe bază
de orez; covrigi, covrigei, crutoane, grisine,
mini grisine, turtă dulce, napolitane, mini
prăjituri, praline, cornuleţe, pretzels,
sticks-uri, pişcoturi, biscuiţi, biscuiţi cu
cremă, biscuiţi dulci, biscuiţi crocanţi, biscuiţi
săraţi, pricomigdale, prăjituri, rulade, goffre,
prăjiturele, pufarine, rahat turcesc, şerbeturi,
nuga, halva, tarte, trufe (dulciuri), marţipan,
umpluturi pentru plăcinte, umpluturi pentru
prăjituri, clătite; mâncăruri preparate şi/sau
congelate, gustări, sandvişuri, supe; prafuri
pentru budinci, prafuri pentru prăjituri, prafuri
pentru îngheţată, amidon alimentar; îngheţată
comestibilă, iaurt îngheţat (îngheţată,
dulciuri), şerbeturi; ciocolată; paste
tartinabile; băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de
ceai, băuturi pe bază de cafea; arome, altele
decât uleiurile esenţiale pentru băuturi, zahăr,
acadele, bomboane, jeleuri, dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05959
(151) 01/09/2016
(732) S.C. MAE S.R.L., judeţul Iaşi, ,

COMUNA POPRICANI ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

mae ARTA TURNĂRII FONTEI

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:191105; 260207;
261325; 270501; 290113;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; produse de lăcătuşerie şi feronerie
metalică; tuburi metalice; case de bani.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05960
(151) 01/09/2016
(732) S.C. ORGANIC LINEA S.R.L., Str.

Papusoiului nr. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Greentella

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260410; 290112;  

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

5 Suplimente alimentare dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05961
(151) 01/09/2016
(732) S.C. DRAFT VISION SRL-D, Str.

Pădurii nr. 5A, ap. 15, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

DRAFT VISION Imagine. Create.
Experience.

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260416;

260418; 261325; 290113;  

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05962
(151) 01/09/2016
(732) S.C. ASTEC CLUB S.R.L., Str.

Temişana nr. 16B, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Happy Hug

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:020709; 020723;
020901; 270501; 270508; 290112;  

(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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef, scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05963
(151) 01/09/2016
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ROUA

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben, alb

(531) Clasificare Viena:011515; 050313;
260116; 260118; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05964
(151) 01/09/2016
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA,

Str. Gheorghe Doja nr. 42A, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

Air Wish

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru,
turcoaz

(531) Clasificare Viena:020901; 260105;
260118; 270501; 290104;  

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

35 Servicii de import-export; servicii de
desfacere; servicii de aprovizionare,
cumpărare şi vânzare pentru terţi; promovarea
bunurilor altora; achiziţie de bunuri şi servicii
pentru terţi; licenţe de servicii şi produse
pentru terţi; vânzare en-gross şi en-detail prin
toate mijloacele: prin curier, prin magazine,
lanţuri de magazine, târguri, expoziţii, on-line
într-o reţea computerizată; prin mijloace
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electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; distribuire de materiale
publicitare; materiale publicitare; prezentare
de produse prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare; promovarea
vânzărilor pentru terţi; publicitate prin orice
mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; toate aceste servicii şi pentru
produsele: ambră  (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal, săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical, măşti cosmetice, aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei, calupuri de săpun de
toaletă, lapte demachiant, beţe din bumbac de
uz cosmetic, vată din bumbac pentru uz
cosmetic, creme cosmetice, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, deodorante de uz
personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,măşti
cosmetice, geluri de masaj altele decât pentru
uz medicinal, săpun medicinal, produse pentru
îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
şampoane, produse pentru ras, săpun pentru
ras, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, săpun, săpun dezinfectant, produse de
protecţie solară, produse pentru bronzare
(cosmetice), apă de toaletă, produse pentru
toaletă, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă), tampoane absorbante, antiseptice,

scutece pentru copii, bandaje igienice,
produse medicinale pentru baie, comprese,
scutece pentru bebeluşi, scutece (şerveţele
pentru bebeluşi), dezinfectanţi igienici,
absorbante zilnice (sanitare), absorbante
sanitare, prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire, odorizante, produse antistatice
pentru uz casnic, uIeiuri esenţiale aromate,
luciu pentru pantofi, produse de curăţare,
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare, ceară de lustruit pantofi, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată, esenţe
eterice, balsam pentru rufe, preparate de
fumigare (parfumuri), balsam de rufe, apă de
Javel, beţişoare parfumate, lichide pentru
pardoseală (antiderapante), luciu pentru
mobilă şi pardoseli, creme de lustruire, hârtie
de lustruire, produse pentru lustruire, soluţii
de degresare, cremă de pantofi, lichide pentru
curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal,
spray parfumat pentru casă, spray-uri pentru
dezodorizarea camerelor, produse pentru
odorizarea aerului, produse de purificare a
aerului.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
şi pentru produsele: ambră (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal, săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical, măşti cosmetice, aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei, calupuri de săpun
de toaletă, lapte demachiant, beţe din bumbac
de uz cosmetic, vată din bumbac pentru uz
cosmetic, creme cosmetice, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, deodorante de uz
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personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere, măşti
cosmetice, geluri de masaj altele decât pentru
uz medicinal, săpun medicinal, produse pentru
îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
şampoane, produse pentru ras, săpun pentru
ras, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, săpun, săpun dezinfectant, produse de
protecţie solară, produse pentru bronzare
(cosmetice), apă de toaletă, produse pentru
toaletă, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă), tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare,
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire,
odorizante, produse antistatice pentru uz
casnic, uIeiuri esenţiale aromate, luciu pentru
pantofi, produse de curăţare, ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare, ceară
de lustruit pantofi, truse cosmetice, cosmetice,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri),
balsam de rufe, apă de Javel, beţişoare
parfumate, lichide pentru pardoseală
(antiderapante), luciu pentru mobilă şi

pardoseli, creme de lustruire, hârtie de
lustruire, produse pentru lustruire, soluţii de
degresare, cremă de pantofi, lichide pentru
curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu
excepţia celor pentru uz uman sau animal,
spray parfumat pentru casă, spray-uri pentru
dezodorizarea camerelor, produse pentru
odorizarea aerului, produse de purificare a
aerului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05932
(151) 01/09/2016
(732) PANAIOT ALBERT-SEBASTIAN,

Str. Onceşti nr. 19, et. 1, ap. 7, Judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(732) I B A C K A - D Z A B A N A
NECULAI-CABRAL, Str. Pomârla
nr. 3, bl. B21, sc. 3, et. 8, ap. 88,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

RUNNING MAG

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

(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 05965
(151) 01/09/2016
(732) V I S A  I N T E R N A T I O N A L

SERVICE ASSOCIATION, 900
Metro Center Boulevard, 94404,
FOSTER CITY S.U.A. CALIFORNIA

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Oriunde vrei să fii

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; în special:
servicii financiare; servicii de asigurări;
servicii bancare; servicii de carduri de credit;
servicii de carduri de debit; servicii de carduri
de plăţi; servicii de carduri preplătite; servicii
de carduri inteligente; tranzacţii electronice de
credite şi debite; transferuri electronice de
fonduri; servicii de procesare a plăţilor;
servicii de autentificare şi verificare a
tranzacţiilor; înlocuire de numerar efectuată
prin carduri de credit şi carduri de debit;
servicii de schimb valutar; servicii bancare
on-line; servicii de plată a facturilor; servicii
de acces la depozite şi de bancomat; servicii
de încasare a cecurilor şi de plată în numerar;
diseminarea informaţiilor financiare prin
intermediul unei reţele globale de computere şi
sponsorizări financiare ale competiţiilor
sportive, evenimentelor, activităţilor şi
jocurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05966
(151) 01/09/2016
(732) IONITA LOREDANA, Str. Virgil

Madgearu nr. 25-27, Corp C, et. 2, ap.
324, sector 1, 014135, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUITJAMA

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05967
(151) 01/09/2016
(732) DAVID LIVIU, Str. Erou Nita Pintea

nr. 4, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

marsupius

(531) Clasificare Viena:090110; 260304;
270501; 270521;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05968
(151) 01/09/2016
(732) S.C. TASK MEDIA S.R.L., Str.

Berveni nr. 74, et. 2, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Onomatopy

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; branding (promovare), comunicare
publică.
42 Servicii de design.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05969
(151) 01/09/2016
(732) DOCLER IP SARL, Avenue John F.

Kennedy 44, 1855, LUXEMBOURG
LUXEMBOURG 

(540)

LIVEJASMIN

(300) Prioritate invocată:/07/06/2016 AW
SUMMIT/RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Transmisia electronică de divertisment
pentru adulţi, sub natura fluxurilor audio,
fluxurilor video şi fluxurilor media, transmise
printr-o reţea globală de comunicaţii;
furnizarea accesului utilizatorilor la o reţea
mondială cu privire la divertisment pentru
adulţi; comunicaţii pe terminale de calculator
cu privire la divertisment pentru adulţi;
televiziune prin cablu, comunicaţii prin reţele
de fibră optică cu privire la divertisment
pentru adulţi; furnizarea de conexiuni prin
telecomunicaţii la o reţea informatică
mondială cu privire la divertisment pentru
adulţi; servicii de paging prin comunicare
radio, telefonică sau prin alte mijloace de
comunicare electronică, cu privire la
divertisment pentru adulţi; transmisie asistată
de calculator de mesaje şi imagini cu privire la
divertisment pentru adulţi.
41 Servicii de divertisment, şi anume,
furnizarea unui site web cu divertisment
pentru adulţi; servicii de divertisment, şi
anume furnizarea unui site web cu fotografii,
materiale video, videoclipuri aferente şi alte
materiale multimedia în domeniul
divertismentului pentru adulţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05970
(151) 01/09/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

TOTTI ORIGINS

(531) Clasificare Viena:260725; 261125;
261325; 270511; 270524;  

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05933
(151) 01/09/2016
(732) BIBLIOTECA JUDETEANA GH.

ASACHI IASI, Str. Palat nr. 1,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Festivalul Teodorenii

(531) Clasificare Viena:020101; 050304;
261113; 270501; 270508;  

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

41 Organizarea de festivaluri în scopuri
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05948
(151) 01/09/2016
(732) S I M A  B I A N C A  M A R I A

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Potopului nr. 2,
Jud. Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

Ispite Dulci

(531) Clasificare Viena:020901; 080116;
250113; 261325; 270501; 270508;
270511;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă; pâine, prăjituri şi produse proaspete
de patiserie şi cofetărie.
43 Servicii de alimentaţie publică;
restaurante, restaurant cu autoservire,
restaurant cu servire rapidă şi permanentă,
snack-bar, fast food, cantine, cofetării,
cafenele, cafenele-restaurante, pub, bar,
servicii de catering, pizzerie, terasă de sezon,
servicii de cazare temporară, rezervare hotel.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05934
(151) 01/09/2016
(732) S.C.  GEDEON RICHTER

ROMÂNIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, judeţul Mureş, 540 306,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

RICHTER PROMATERN

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05935
(151) 01/09/2016
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMÂNIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, judeţul Mureş, 540 306,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

PROMATERN RICHTER

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05949
(151) 01/09/2016
(732) MERK CLASS S.R.L., Str. Justiţiei,

nr. 22, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

merk

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, verde închis, alb, gri

(531) Clasificare Viena:260118; 260203;
270501; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05936
(151) 01/09/2016
(732) S.D. CONSULT S.R.L., Str. Nicolae

Bălcescu nr. 5, camera nr. 1, bl. 5, sc.
G, ap. 9, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

B'o2

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:010301; 010701;
060102; 270711; 290112;  

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

35 Comerţ pentru aer şi oxigen îmbuteliat,
permiţând clienţilor să vadă şi să
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web (cu excepţia
transportului); agenţii de import-export;
servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunţuri publicitare, publicitate online,
organizare de promoţii prin mijloace
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audiovizuale; prezentare de produse în scopuri
promoţionale; informaţii comerciale; servicii
contractuale de umplere de aerosoli.
39 Servicii de îmbuteliere; servicii de umplere
de aerosoli; ambalarea aerosolilor conform
comenzii şi specificaţiilor; depozitare a
recipienţilor de gaze.
41 Organizare de evenimente de divertisment;
organizare de evenimente recreative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05950
(151) 01/09/2016
(732) IONESCU DIANA, Str. Maior

Coravu Ion nr. 9-15, bl. C5, sc. A, et.
1, ap. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUZUL UN DAR! NU-L IGNORA!

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05951
(151) 01/09/2016
(732) S.C. ALMERA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Brăilei nr. 68, bl.BR3,
ap.192, judeţ Galaţi, *, GALAŢI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

1873 CASA MAFTEI

(591) Culori revendicate:verde, verde
închis, crem, galben muştar

(531) Clasificare Viena:050702; 070113;
090110; 260116; 270501; 270701;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05937
(151) 01/09/2016
(732) S.C. LOGITRANS S.R.L., Str.

Plantelor nr. 6A, Comuna Dumbrava
Roşie, Judeţul Neamţ, , SAT
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Transporting your business to success

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05938
(151) 01/09/2016
(732) OŢELURI ŞI DEBITĂRI S.R.L.,

Str. Victoriei nr. 8G/1, Judeţul Alba, ,
CUGIR ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Carpatina

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vânzare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05939
(151) 01/09/2016
(732) HADAD YOSEF, Bd. Libertăţii nr. 6,

bl. 116, sc. 1, et. 6, ap. 18, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CAJU by JOSEPH HADAD

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

31 Fructe proaspete, nuci, legume şi ierburi
proaspete.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05953
(151) 01/09/2016
(732) S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA

SHIPYARD S.A., Portul Midia,
Incinta Şantierului Naval, Jud.
Constanţa, 8735, NAVODARI
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)

ŞANTIERUL NAVAL MIDIA

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:180323; 270501;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; servicii de comerţ cu ridicata şi/sau
cu amănuntul de diverse produse, servicii de
valorificare (comercializare) deşeuri metalice;
lucrări de birou.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere
(mentenanţă) nave şi bărci; servicii de
dezmembrare nave şi bărci.
40 Servicii de dezmembrare (tăiere metale) a
navelor şi bărcilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05954
(151) 01/09/2016
(732) PYMA KIDS S.R.L., Şos. Galata, nr.

14, cam. 1, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

La Taifas

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270511; 290102;  

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

35 Publicitate, exclusiv în relaţia cu serviciile
din clasa 43.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, exclusiv în relaţia cu serviciile din
clasa 43.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05955
(151) 01/09/2016
(732) POPESCU V. VASILE FLORIN,

Aleea Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc. 2,
et. 1, ap. 50, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VINURILE DE AMFORĂ- VINURI DIN
VREMURI DE POVESTE

(531) Clasificare Viena:050304; 050710;
090110; 110301; 110308; 270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05956
(151) 01/09/2016
(732) GOODFOOD ENTERPRISES

S.R.L., Str. Răcari nr. 5, Corp 51B,
parter, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

GF GOODFOOD

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7489), vişiniu (pantone 7636C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270519; 270522; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Strangerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptand
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, supermarket-uri,
hypermarket-uri, outlet-uri, mall-uri, lanţuri
de magazine, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping sau prin
orice alte mijloace de comunicare. 
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de restaurante, baruri, cafenele,
ceainării, restaurante fast-food cu autoservire,
snack-baruri, pizzerii, cantine, bufet express,
restaurante tip grill, rotiserii, bistrouri,
cofetării, braserii, servicii de preparare a
produselor alimentare, servicii de preparare şi
furnizare de produse alimentare şi băuturi
gata pentru consum, servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05957
(151) 01/09/2016
(732) S.C. BIO EDENLINE S.R.L., Şos.

Păcurari nr. 25, bl. 539, sc. A, AP. 1,
parter, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Sănătatea ta in 4 paşi Detoxifiere     
Completare Regenerare Intreţinere

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
albastru

(531) Clasificare Viena:011315; 020101;
020116; 020925; 260207; 270501;
290115;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale; plasturi
şi materiale pentru pansamente.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
fotografii; papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05941
(151) 01/09/2016
(732) NAGY NARCIS OCTAVIAN, Str.

Calea Ghirodei nr. 8, Judeţul Timiş,
300327, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

RE-LOAD LIFE PERFECT

(531) Clasificare Viena:260103; 260304;
270501; 270515;  

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

35 Servicii de consultanţă în afaceri;
producţia de clipuri publicitare; organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare; consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor, în domeniul
administrării de personal; modeling pentru
producţii publicitare sau de vânzări.
41 Educaţie; instruire; servicii educaţionale;
organizarea şi susţinerea seminariilor;
organizarea şi susţinerea conferinţelor;
organizarea şi susţinerea congreselor;
organizarea şi susţinerea colocviilor;
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consiliere vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire); fotografie; servicii de
înregistrare în studio; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; publicarea cărţilor
şi jurnalelor electronice online; scrierea
textelor, altele decât textele publicitare;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; producţia de programe de radio şi
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05942
(151) 01/09/2016
(732) RAC 74 IMPEX S.R.L., Str. Isaccei

nr. 29, bl. i7, sc. F, ap. 2, camera 2,
Judeţul Tulcea, 820166, TULCEA
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

RDB RAC DOBROGEA BIKE

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270511; 270517; 270524;  

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

35 Servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ cu ridicata; servicii de import şi
export; toate aceste servicii în legatură cu
produse din clasele 12 (biciclete, biciclete
motorizate, trotinete (vehicule), trotinete cu
pedale, trotinete electrice, scutere, scutere
electrice, scutere de apă, scutere cu motor) şi
28 (jucării, jucării gonflabile, jucării

electronice teleghidate, mingi, pompe pentru
mingi, triciclete, role, patine, patine cu role în
linie, skateboarduri, role pentru plăci de
skateboard, leagăne, maşini de jucărie cu
pedale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05943
(151) 01/09/2016
(732) M O R A R U  D A N I E L

CONSTANTIN, Str. Rachitasi nr. 6,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

DIESEL CROSS POINT

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena:241313; 261101;
270112; 270501; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
carburanţilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜



        E R A T Ă

Se scot de la publicare cererile de înregistrare
M 2016/05930 şi M 2016/05931, publicate în data de
07.09.2016, deoarece  taxele de publicare şi de înregistrare
nu au intrat în contul OSIM.



             E R A T Ă

         Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2016/05656, înregistrată în data de 24.08.2016 şi publicată
în data de 31.08.2016, deoarece taxa de publicare şi
înregistrare nu a intrat în contul OSIM.


