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Cereri Mărci publicate în data de 10/05/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02838

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
03/05/2016 S.C. S.A.I. ERSTE ASSET
MANAGEMENT S.A.

Denumire
Marcă
(540)
ROMÂNIA INVESTEŞTE, UN
PROGRAM DE EDUCAŢIE
FINANCIARĂ ERSTE ASSET
MANAGEMENT

2 M 2016 03159

03/05/2016 MOLDOVAN CALIN

JUNIMEA

3 M 2016 03165

03/05/2016 LECA RADU
CRESTIN TEDY
BORZA NICOLAE GEORGE
TUDOR

PsihoTuning

4 M 2016 03166

03/05/2016 ZGARDAN MIHAI

GESTINO WEB ACCOUNTING

5 M 2016 03167

03/05/2016 ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ
NEGUVERNAMENTALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASSOC

ASSOC

6 M 2016 03168

03/05/2016 ZGARDAN MIHAI

GESTINO

7 M 2016 03169

03/05/2016 S.C. IMO-TRUST S.R.L.

P PLATINIA Living in Luxury

8 M 2016 03170

03/05/2016 GEORGESCU RADU

CFO Network

9 M 2016 03171

03/05/2016 S.C. MEDIA & PUBLISHING MIX
CONCEPT S.R.L.

Forum Medical

10 M 2016 03172

03/05/2016 DUMITRASCU ECATERINA
CATIUSA

DONNACATE

11 M 2016 03173

03/05/2016 POPESCU ADRIAN EDMONDO

BINILI ÎNVINGI!

12 M 2016 03175

03/05/2016 S.C. DREAMTECH S.R.L.

TimeOut Band

13 M 2016 03176

03/05/2016 THETADOR S.R.L.

GUSTUL NATURAL

14 M 2016 03177

03/05/2016 NIGHLIFE BAR S.R.L.

BICICLETA

15 M 2016 03178

03/05/2016 S.C. BERE CRAFT S.R.L.

BERE CRAFT
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(210) M 2016 02838
(151) 03/05/2016
(732) S.C. S.A.I. ERSTE ASSET
MANAGEMENT S.A., Str. Uruguay
nr. 14, sector 1, 011445, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 03159
(151) 03/05/2016
(732) MOLDOVAN CALIN, Str. 1
Decembrie 1918, nr. 214, Jud. Cluj, ,
CÂMPIA TURZII ROMANIA
(540)

(540)

ROMÂNIA INVESTEŞTE, UN
PROGRAM DE EDUCAŢIE
FINANCIARĂ ERSTE ASSET
MANAGEMENT

JUNIMEA
(591) Culori revendicate:pantone 7541,
pantone process black, pantone 213,
pantone blue 072, pantone 802,
pantone 807

(591) Culori revendicate:alb, albastru, bleu,
roşu
(531) Clasificare Viena:261121; 261125;
270501; 270506; 270511; 270512;
270515; 290113;

(531) Clasificare Viena:030324; 040309;
270501; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03176
(151) 03/05/2016
(732) THETADOR S.R.L., Str. Parcela
542, Tarla 30, NR. 30, judeţul Iaşi, ,
VOINEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03177
(151) 03/05/2016
(732) NIGHLIFE BAR S.R.L., Str.
Dărmăneşti nr. 4, Camera 1, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti COM.
CORBEANCA

(540)

(540)
BICICLETA
GUSTUL NATURAL

(531) Clasificare Viena:050724; 050924;
270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii oferite de baruri; restaurante
(servirea mesei).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de
fructe şi legume; fructe, ciuperci şi legume
prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase).
31 Fructe şi legume proaspete; fructe, nuci,
legume şi ierburi proaspete; animale vii;
seminţe de plantat; seminţe de legume;
seminţe pentru agricultură; seminţe pentru
semănat; seminţe brute şi neprelucrate; plante
proaspete; plante leguminoase proaspete;
plante comestibile naturale (neprelucrate).
35 Publicitate; magazin online cu produse
agricole din gospodaria proprie.
39 Ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
ambalarea mărfurilor; ambalarea produselor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
3
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 03178
(151) 03/05/2016
(732) S.C. BERE CRAFT S.R.L., Str.
Eroilor nr. 1, ap. 7, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 03166
(151) 03/05/2016
(732) Z G A R D A N
MIHAI,
Str.
Independenţei nr. 80, sc. B, ap. 6,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA

BERE CRAFT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

(540)
GESTINO WEB ACCOUNTING

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

(210) M 2016 03165
(151) 03/05/2016
(732) LECA RADU, Str. Covasna, nr. 15,
bl. A3, et. 9, ap. 40, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) CRESTIN TEDY, Şos. Colentina nr.
43, bl. R13, sc. B, et. 8, ap. 79, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) BORZA NICOLAE GEORGE
TUDOR, Str. George Coşbuc nr. 28,
ap. 5, judeţul Maramureş, , BAIA
MARE ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
PsihoTuning
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
4
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(210) M 2016 03167
(151) 03/05/2016
(732) ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ
NEGUVERNAMENTALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASSOC,
Str. Rachetei nr. 3, judeţul Maramureş,
, BAIA-MARE ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(210) M 2016 03168
(151) 03/05/2016
(732) Z G A R D A N
MIHAI,
Str.
Independenţei nr. 80, sc. B, ap. 6,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(540)

(540)

GESTINO
(591) Culori
negru

revendicate:maro,

galben,

ASSOC
(531) Clasificare Viena:030201; 030203;
030224; 290113;
(531) Clasificare Viena:020711; 020915;
260114; 260116; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 03/05/2016

apartamente pentru terţi (cazare permanentă);
închiriere de spaţii comerciale; leasing şi
închirieri de spaţii comerciale; servicii ale
agenţiilor imobiliare de spaţii comerciale;
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
vânzarea şi închirierea spaţiilor comerciale;
afaceri imobiliare; investiţii imobiliare;
servicii imobiliare; agenţii imobiliare;
gestionarea investiţiilor imobiliare; gestiunea
bunurilor imobiliare; gestionarea proprietăţilor
(imobiliare); managementul proprietăţilor
imobiliare; organizare de închirieri imobiliare;
servicii ale agenţiilor imobiliare; estimări de
proprietăţi imobiliare; evaluări de proprietăţi
imobiliare; administrare de bunuri imobiliare;
administrare de proprietăţi imobiliare;
consultanţă privind bunuri imobiliare; servicii
de achiziţii imobiliare; investiţii în proprietăţi
imobiliare; gestionare de proprietăţi
imobiliare; servicii privind afaceri imobiliare;
asistenţă în domeniul achiziţiilor imobiliare;
agenţii de cazare (proprietăţi imobiliare);
închirieri de proprietăţi (doar proprietăţi
imobiliare); intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare; intermediere de
închirieri de proprietăţi imobiliare; organizare
de închirieri (doar proprietăţi imobiliare);
consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare; închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare); servicii de administrare de
bunuri imobiliare; servicii de investiţii în
proprietăţi imobiliare; consultanţă privind
achiziţionarea de bunuri imobiliare; servicii
ale agenţiilor de bunuri imobiliare
rezidenţiale; servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare şi clădirile; achiziţie
de proprietăţi imobiliare (în numele terţilor);
servicii de consultanţă în materie de bunuri
imobiliare; servicii de agenţie pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare; servicii
de agenţii imobiliare pentru închirierea de
clădiri; servicii de management imobiliar

(210) M 2016 03169
(151) 03/05/2016
(732) S.C. IMO-TRUST S.R.L., Str. Crişan
nr. 32, judeţul Satu Mare, 440098,
SATU MARE ROMANIA
(540)

P PLATINIA Living in Luxury
(591) Culori revendicate:roşu
(Pantone 030)

închis

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270509; 270511; 270513; 290101;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
36 Asigurări; afaceri imobiliare; administrare
de clădiri cu apartamente; închirieri de
locuinţe (apartamente); administrare de
închiriere de apartamente; închirieri de
apartamente şi birouri; agenţie de închirieri de
locuinţe (apartamente); închirieri de
apartamente, garsoniere şi camere; agenţii de
închiriere de proprietăţi imobiliare
(apartamente); servicii de localizare de
6
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privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale; servicii ale
agenţiilor imobiliare pentru vânzarea şi
închirierea de clădiri; servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături.
37 Construcţii; construcţie de clădiri de
apartamente; servicii de renovare a
apartamentelor; amenajarea spaţiilor
comerciale; construcţie de birouri; reparare şi
întreţinere de clădiri cu birouri.
43 Servicii de cazare temporară; furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanţă;
închiriere de cazare temporară în case şi
apartamente de vacanţă.

(210) M 2016 03171
(151) 03/05/2016
(732) S.C. MEDIA & PUBLISHING MIX
CONCEPT S.R.L., Str. Gheorghe
Ţiţeica nr. 188C-190C, et. 1, sector 2,
020305, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Forum Medical

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; pensule; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03170
(151) 03/05/2016
(732) GEORGESCU RADU, Bd. Iuliu
Maniu nr. 59, bl. 10A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CFO Network

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin radio;
publicitate prin televiziune; scrierea şi
publicarea textelor publicitare; furnizare de
spaţii publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; producţia de material publicitar;
difuzarea de materiale publicitare; închirierea
de material publicitar; producţia de reclame
radio; producţia de reclame TV; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe de
radio; difuzarea de programe de televiziune;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; servicii ale agenţiilor
de presă (transmitere de ştiri); închiriere de
echipamente de radiodifuziune.
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; producţie de programe de
televiziune; producţie de emisiuni de
televiziune; producţie de filme
cinematografice; producţie de spectacole în
direct; organizare de concerte; organizare de
petreceri (divertisment); producţie şi
prezentare de programe de radio; producţia de
emisiuni radiofonice; servicii de divertisment
radiofonic; servicii de divertisment muzical;
servicii de reporteri de ştiri; montaj de
programe radiofonice; organizarea şi
susţinerea colocviilor, conferinţelor şi
seminariilor; publicare de texte, altele decât
textele publicitare.

(210) M 2016 03172
(151) 03/05/2016
(732) DUMITRASCU ECATERINA
CATIUSA, Str. Sfânta Maria nr. 2, bl.
9A, sc. 2, ap. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
DONNACATE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03173
(151) 03/05/2016
(732) POPESCU ADRIAN EDMONDO,
Str. Unirii nr. 99A, judeţul Brăila,
810129, BRĂILA ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
BINILI ÎNVINGI!

˜˜˜˜˜˜˜
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de divertisment sub formă de concerte în
direct; concerte muzicale pentru televiziune;
divertisment muzical oferit de către formaţii
instrumentale; servicii de divertisment prestate
de formaţii muzicale; servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale; oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale;
servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale; servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale; servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct; servicii de
divertisment sub formă de spectacole susţinute
de o formaţie muzicală; organizare de
divertisment muzical.

(210) M 2016 03175
(151) 03/05/2016
(732) S.C. DREAMTECH S.R.L., Calea
Victoriei nr. 103-105, sc. A, ap. 20,
sector 1, 010068, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
TimeOut Band

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment muzical; spectacole muzicale;
educaţie muzicală; divertisment de tipul
concertelor; concerte de muzică în direct;
servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert; servicii de furnizare

˜˜˜˜˜˜˜
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