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Cereri M|rci publicate în data de 11/02/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00644

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04/02/2016 EDYMAX S.R.L.

stop.ro

2 M 2016 00645

04/02/2016 S.C. LASCU BROS S.R.L.

Festivalul Prieteniei

3 M 2016 00706

04/02/2016 EFTIMIE SÎNZIANA-GABRIELA

FAMOUS NINJA designed for the
journey, regardless of the
destination

4 M 2016 00707

04/02/2016 S.C. DORALNIC GRUP S.R.L.

Doralnic Grup CU NOI LEMNUL
PRINDE VIATA

5 M 2016 00710

04/02/2016 S.C. ANTENA 3 S.A.

PE CUVÂNT

6 M 2016 00711

04/02/2016 S.C. ANTENA 3 S.A.

Cu mâinile cuRache

7 M 2016 00712

04/02/2016 S.C. ANTENA 3 S.A.

SECVENÚA ZERO

8 M 2016 00713

04/02/2016 IVANICA IONEL

CIUSCA

9 M 2016 00714

04/02/2016 S.C. ALEVIA S.R.L.

EsenÛa vie a naturii

10 M 2016 00715

04/02/2016 DR. REDDY'S LABORATORIES
ROMANIA S.R.L.

PARTENERIAT PENTRU
EDUCATIE

11 M 2016 00717

04/02/2016 DR. REDDY'S LABORATORIES
ROMANIA S.R.L.

PARTENERIAT PENTRU
SANATATE

12 M 2016 00719

04/02/2016 CEBOTARESCU DUMITRU

STAR KEBAB

13 M 2016 00720

04/02/2016 CEBOTARESCU DUMITRU

GUSTUL VISULUI

14 M 2016 00721

04/02/2016 CEBOTARESCU DUMITRU

DREAM CARD

15 M 2016 00722

04/02/2016 PUSCASU CEZAR

IMUNOREM

16 M 2016 00723

04/02/2016 VIJULAN CRISTIAN DUMITRU

INFINIE

17 M 2016 00724

04/02/2016 IVANESCU NICOLAE

just hear !t

1

Denumire
Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 00725

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04/02/2016 S.C. DR. TRIFON CIOAT{ S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Clinica Medical| DR. Cioat|
www.drcioata.ro
contact@drcioata.ro

19 M 2016 00726

04/02/2016 S.C. MILLENNIUM ASSISTANCE
S.R.L.

PROASISTTA

20 M 2016 00727

04/02/2016 ELITUR TRANS S.R.L.

ELITUR TRANS

21 M 2016 00728

04/02/2016 ECOMATRIX S.R.L.

ecomatrix furnituri with caracter

22 M 2016 00729

04/02/2016 CTE TRAILERS S.R.L.

NE STA IN PUTERE

23 M 2016 00730

04/02/2016 DEPISTO STAR S.R.L.

DEPISTO

24 M 2016 00731

04/02/2016 GLIANA IMPEX S.R.L.

Gliana DR. Cleaning

25 M 2016 00732

04/02/2016 PRAGA CLUB S.R.L.

Jazz in the park

26 M 2016 00734

04/02/2016 ADRIANA PROD S.R.L.

Pâine de cas| din Úara Bârsei

27 M 2016 00743

04/02/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.

DOCTORUL EXPLIC{.

28 M 2016 00744

04/02/2016 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.

RHEUMATOSTOP

29 M 2016 00745

04/02/2016 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.

EMETOSTOP

30 M 2016 00746

04/02/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

BCR Banca Oficial| a Capitalei
NaÛionale a Tineretului

31 M 2016 00747

04/02/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

BCR Banca Oficial| a Capitalei
NaÛionale de Tineret

32 M 2016 00748

04/02/2016 EDUCATION FOR THE LITTLE
ONES S.R.L.

SMALL ACADEMY

33 M 2016 00749

04/02/2016 S.C. CARPATHIAN OSTRICH
ALLIANCE S.R.L.

Carpathian Ostrich Alliance

34 M 2016 00750

04/02/2016 SÂRBU ELENA

Porcoration GR{DINIÚ{
PENTRU CEI CARE GUIÚ{

35 M 2016 00751

04/02/2016 S.C. EXOTIC WORLD TRAVEL
S.R.L.

EXOTIC WORLD TRAVEL
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2016 00752

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04/02/2016 KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

Denumire
Marc|
(540)
Knorr. D| gust vieÛii.

37 M 2016 00753

04/02/2016 S.C. ALEVIA S.R.L.

Alevia EsenÛa vie a naturii

38 M 2016 00755

04/02/2016 S.C. ALFAVEGA S.R.L.

AV ALFAVEGA

39 M 2016 00756

04/02/2016 S.C. PRAGA CLUB S.R.L.

Deane's

40 M 2016 00757

04/02/2016 CLUBUL SPORTIV DINAMO
BUCURESTI

CLUBUL SPORTIV DINAMO
BUCUREÔTI

41 M 2016 00758

04/02/2016 REMUS BACALU

estrada collection by RBS

42 M 2016 00759

04/02/2016 MAXIM LORENA

CEATA MICILOR ARTISTI

43 M 2016 00760

04/02/2016 S.C. GLOBAL PET TRADE S.R.L.

PetMag Pentru prietenul tau drag

44 M 2016 00761

04/02/2016 S.C. GLOBAL PET TRADE S.R.L.

Pentru prietenul tau drag

45 M 2016 00762

04/02/2016 S.C. PANIFCOM S.R.L.

BENEFICA - sursa de lapte
proasp|t

46 M 2016 00763

04/02/2016 S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L.

Panifcom - Painea Iesenilor

47 M 2016 00764

04/02/2016 S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L.

Painea Casei Panifcom - Paine
buna pentru oameni buni!

48 M 2016 00765

04/02/2016 ANTARCTICA S.R.L.

DULCINEA
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(210) M 2016 00644
(151) 04/02/2016
(732) EDYMAX S.R.L., Str. T.S.Saveanu
nr.7, jud. Constanţa, , MANGALIA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(210) M 2016 00645
(151) 04/02/2016
(732) S.C. LASCU BROS S.R.L., Str.
Aprodu Purice nr.5, Judeţul Constanţa,
900574, CONSTANŢA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

(540)

stop.ro
(591) Culori revendicate:albastru,
negru, alb

roşu,

Festivalul Prieteniei

(531) Clasificare Viena:140709; 150703;
150709; 260516; 270501; 270502;
270508; 270510; 290114;

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, alb, maro
(531) Clasificare Viena:010307; 010318;
020916; 260113; 260114; 270501;
270502; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a unor
piese auto, accesorii auto, uleiuri şi alte
produse auto în magazine specializate cât şi
on-line.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
4
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(210) M 2016 00706
(151) 04/02/2016
(732) EFTIMIE SÎNZIANA-GABRIELA,
Şos. Mihai Bravu nr. 67-73, bl. C18,
sc. A, et. 4, ap. 22, 021309,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00707
(151) 04/02/2016
(732) S.C. DORALNIC GRUP S.R.L., Str.
Principală nr. 187, Judeţul Suceava, ,
COMUNA COSNA 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)

FAMOUS NINJA designed for the
journey, regardless of the destination
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(pantone 716 C)

Doralnic Grup CU NOI LEMNUL
PRINDE VIATA

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270504; 270508; 290112;

(591) Culori
negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Rucsacuri; rucsacuri mici; rucsacuri de zi;
rucsacuri de munte; rucsacuri pentru drumeţii;
ghiozdane; ghiozdane şcolare; geamantane cu
rotile; geamantane pentru sejururi scurte;
geamantane de mici dimensiuni; geamantane
mari (cufere) de călătorie.

revendicate:verde,

galben,

(531) Clasificare Viena:050101; 060102;
070111; 070124; 250702; 260116;
261108; 270501; 270502; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00710
(151) 04/02/2016
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. BucureştiPloieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
PE CUVÂNT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00712
(151) 04/02/2016
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. BucureştiPloieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SECVENŢA ZERO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00711
(151) 04/02/2016
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. BucureştiPloieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Cu mâinile cuRache
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice.
6
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cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
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; dezinfectante.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
fructe şi legume proaspete; plante şi flori
naturale; malţ; cereale şi seminţe crude şi
neprocesate.

(210) M 2016 00713
(151) 04/02/2016
(732) IVANICA IONEL, str. Straja nr. 13,
bl. 66, sc. 2, ap. 16, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CIUSCA
(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00715
(151) 04/02/2016
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES
ROMANIA S.R.L., Str. Nicolae
Caramfil nr. 71-73, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 00714
(151) 04/02/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana
Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA
(540)

PARTENERIAT PENTRU EDUCATIE
Esenţa vie a naturii
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
7
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sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00724
(151) 04/02/2016
(732) IVANESCU NICOLAE, Str.
Dumbrava Roşie nr. 4-4A, Jud.
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

(210) M 2016 00723
(151) 04/02/2016
(732) VIJULAN CRISTIAN DUMITRU,
Str. Dacia, nr. 2, bl. 2, sc. 1, ap. 3, Jud.
Gorj, , TÂRGU JIU ROMANIA

(540)

(540)

just hear !t
INFINIE
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
porocaliu

(531) Clasificare Viena:070508; 241708;
270501; 270502; 270517; 270524;

(531) Clasificare Viena:241701; 270501;
270508; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Producţie audio şi video şi fotografie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi adinistrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 00725
(151) 04/02/2016
(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 00726
(151) 04/02/2016
(732) S.C. MILLENNIUM ASSISTANCE
S.R.L., B-dul Timişoara nr. 35, bl.
OD6, sc. 5, et. 3, ap. 159, sector 6, ,
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)

(540)

PROASISTTA
Clinica Medicală DR. Cioată
www.drcioata.ro contact@drcioata.ro

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

(591) Culori revendicate:albastru, galben

(531) Clasificare Viena:020915; 160111;
180109; 270501; 270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Asistenţă rutieră la nivel naţional care
cuprinde: servicii diverse pentru autovehicule
avariate, depanare la locul evenimentului auto,
spălătorie auto, vopsitorie (service auto).
38 Servicii de dispecerat 24 din 24, în special
acordării de asistenţă rutieră operaţională.
39 Transportul tuturor persoanelor din
autovehicul, continuarea călătorie; acordarea
de autovehicul de înlocuire; închirieri auto;
tractări.
43 Cazare temporară la un hotel, pensiune din
zona unde s-a produs evenimentul.
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:241301; 241317;
260301; 270501; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:260318; 270501;
270502; 270508; 290114;

(210) M 2016 00717
(151) 04/02/2016
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES
ROMANIA S.R.L., Str. Nicolae
Caramfil nr. 71-73, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitaread
mărfurilor; organizarea de călătorii.

PARTENERIAT PENTRU SANATATE

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00727
(151) 04/02/2016
(732) ELITUR TRANS S.R.L., Str.
Nicolae Bălcescu, bl. 2a, parter, Jud.
Olt, , BALŞ 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 00728
(151) 04/02/2016
(732) ECOMATRIX S.R.L., Str. Gabriel
Georgescu, nr. 54, Jud. Satu Mare, ,
SATU MARE 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)

ecomatrix furnituri with caracter
(591) Culori revendicate:maro, negru
(531) Clasificare Viena:01; 02; 05; 050105;
050116; 260116; 27; 290112;
ELITUR TRANS
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,

violet,
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rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00730
(151) 04/02/2016
(732) DEPISTO STAR S.R.L., Dtr.
Tatarului, nr. 151, Jud. Harghita, ,
GHEORGHENI 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

(210) M 2016 00729
(151) 04/02/2016
(732) CTE TRAILERS S.R.L., Şos.
Bucureşti, nr. 57, Comuna Ciorogârla,
Jud. Ilfov, , SAT CIOROGÂRLA
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)

(540)
DEPISTO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

NE STA IN PUTERE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Mişini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor terestre); instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea e călătorii.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00731
(151) 04/02/2016
(732) GLIANA IMPEX S.R.L., Str.
Decebal nr. 6, Jud. Mureş, , TÂRGU
MUREŞ 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 00732
(151) 04/02/2016
(732) PRAGA CLUB S.R.L., Bd. Eroilor
nr. 9, et. 2, jud. Cluj, 400349,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
Jazz in the park
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00719
(151) 04/02/2016
(732) CEBOTARESCU DUMITRU, Str.
Vintilă Mihăilescu nr. 12, bl. 79, sc. B,
et. 1, ap. 62, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Gliana DR. Cleaning
(591) Culori revendicate:roşu, negru

STAR KEBAB

(531) Clasificare Viena:180109; 180123;
260207; 270501; 270507; 270508;
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00720
(151) 04/02/2016
(732) CEBOTARESCU DUMITRU, Str.
Vintilă Mihăilescu nr. 12, bl. 79, sc. B,
et. 1, ap. 62, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00734
(151) 04/02/2016
(732) ADRIANA PROD S.R.L., Str. Ştefan
Cel Mare, nr. 359, Jud. Braşov,
507075, GHIMBAV ROMANIA
(740) S.C. NED PROTECT CONSULTING
S.R.L., OP 1,CP 298 BRAŞOV
(540)

GUSTUL VISULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

Pâine de casă din Ţara Bârsei

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:crămiziu, roşu,
galben, bej

(210) M 2016 00721
(151) 04/02/2016
(732) CEBOTARESCU DUMITRU, Str.
Vintilă Mihăilescu nr. 12, bl. 79, sc. B,
et. 1, ap. 62, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:011505; 080101;
130302; 260406; 270501; 290114;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strangerea la un
loc în beneficiul terţilor, a unor produse
alimentare (exceptand transportul) pentru a
permite clientilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin expoziţii cu
vanzare, prin magazine en gros sau en detail,

DREAM CARD
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Cărţi de identitate, magnetice.
16 Tichete cadou, cartele de voucher, cartele
de fidelitate, cartele bonus, cartele dereduceri
şi alte cartele (pe suport de hârtie sau carton).

˜˜˜˜˜˜˜
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prin cataloage de vanzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice cum ar fi site-uri
web-uri sau emisiuni de teleshopping; comert,
import-export în special cu produsele de la
clasa 30, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00722
(151) 04/02/2016
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva
nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:240103; 240105;
240123; 290101;
(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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

IMUNOREM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00757
(151) 04/02/2016
(732) CLUBUL SPORTIV DINAMO
BUCURESTI, Şos. Ştefan cel Mare
nr.7-9, sector 2, , BUCURESTI
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)

˜˜˜˜˜˜˜

CLUBUL SPORTIV DINAMO
BUCUREŞTI
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gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; comercializarea
(vânzarea en gros şi en detail) şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor cuprinse în
clasele 18 şi 25, prezentarea pentru vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; reailzarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse naţionale şi/sau de import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine; magazine online.

(210) M 2016 00758
(151) 04/02/2016
(732) R E M U S B A C A L U ,
Calea
Dorobanţilor nr. 99-101, bl. 9B, ap.
14, Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
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)

estrada collection by RBS
(531) Clasificare Viena:020109; 020120;
260114; 260115; 270524;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00743
(151) 04/02/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,
Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; geamantane
şi valize; umbrele şi bastoane; genţi; genţi de
mână; genţi de voiaj; serviete; poşete;
rucsacuri; saci pentru sport; structuri de genţi;
mânere pentru genţi; portofele; curele; port
chei; umbrele.
25 Articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte;
accesorii pentru încălţăminte; pantofi; cizme;
bocanci; ghete; botine; bascheţi; balerini;
mocasini; saboţi; sandale; tenişi, papuci;
pantofi de bowling; botoşi; branţuri; curele
pentru încălţăminte; butoni (incluşi în această
clasă) ; borsete; manuşi.
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare comercială;

(540)
DOCTORUL EXPLICĂ.
(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
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.
16 Publicaţii.
35 Publicarea de texte publicitare.
15
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Proiectarea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Cărţi pentru copii; caiete de activităţi
pentru copii; reviste; reviste de muzică;
reviste de benzi desenate; plastilină pentru
copii; plastilină de jucărie; acuarele.
41 Activităţi de divertisment, sportive şi
culturale; ateliere organizate în scopuri
culturale; organizarea de evenimente culturale
şi artistice; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; servicii educaţionale
pentru copii; servicii de divertisment pentru
copii; servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor; servicii
educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor; furnizare de servicii
educaţionale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă; furnizare de instalaţii de
joacă pentru copii; furnizare de spaţii de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii; prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school;
lecţii de pian; educaţie muzicală; formare
muzicală; cursuri de muzică; cursuri de dans;
demonstraţie (pregătire) în pictură şi tehnici
de decorare; servicii educative în arta picturii;
servicii educative în arta modelismului;
servicii educaţionale privind abilităţile de
comunicare; cursuri de motricitate pentru
copii preşcolari.
43 Servicii de grădiniţe pentru copii; grădiniţe
şi centre de supraveghere de zi; creşe de copii;
furnizare de servicii de creşe (altele decât
şcolile).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00759
(151) 04/02/2016
(732) MAXIM LORENA, Str. Bicaz nr.
150, sc. C, ap. 15, jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)

CEATA MICILOR ARTISTI
(591) Culori revendicate:verde (pantone
367C, 361C), bej (pantone 475C,
486C, 7411C), albastru (pantone 660
C), roşu (pantone 485C), violet
(pantone 2583C), galben (pantone
395C), portocaliu(pantone 158C),
negru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020502; 020508;
270501; 290115;
16
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6 Grajduri (structuri) metalice pentru animale;
cuşti metalice pentru animale; clopoţei pentru
animale.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
maşini de tuns pentru animale (unelte de
mână); foarfece electric de tuns pentru
animale (instrument manual); aparate de tuns
animale (unelte manuale).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
18 Covoraşe pentru animale; paturi şi
cuverturi pentru animale; lese de animale;
îmbrăcăminte pentru animale; articole de
şelarie, bice; hamuri pentru animale; zgărzi
pentru animale.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic; cutii de cuibare pentru
animale; coteţe pentru animale de companie
(din lemn); căsuţe pentru animale de
companie; adăposturi şi paturi pentru animale;
culcuşuri pentru animale de companie; perne
pentru animale de companie; paturi pentru
animale de companie; cutii pentru animalele
de companie; cuşti pentru animale de
companie (din lemn).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; litiere pentru animale; perii pentru
animale de companie; terarii de apartament
(pentru animale); lopăţele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor; dispozitive de
hranire pentru animale pe care animalele le

(210) M 2016 00760
(151) 04/02/2016
(732) S.C. GLOBAL PET TRADE S.R.L.,
Calea Giuleşti nr. 333, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)
PetMag Pentru prietenul tau drag
(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,
pasta de dinţi; preparate pentru îngrijirea
animalelor; deodorante pentru animale de
companie; şampoane pentru animalele de
casă; produse pentru împrospătarea respiraţiei
(pentru animale); produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale; produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele de
companie; cosmetice pentru animale.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide;
coliere antiparazitare pentru animale; zgărzi
antipurici pentru animale; prafuri antipurici
pentru animale; suplimente alimentare pentru
animale; produse pentru spălarea animalelor;
covoraşe educaţionale pentru animale de
companie (absorbante); scutece absorbante din
celuloză pentru animale de companie; ciment
pentru copitele animalelor.
17
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horticultură şi silvicultură.
45 Supravegherea la domiciliu pentru
animalele de companie; plimbarea animalelor
de companie; servicii de incinerare pentru
animale; salvarea animalelor; servicii juridice;
servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.
˜˜˜˜˜˜˜

pot acţiona singure; vase pentru mâncare
pentru animale de casa; cuşti pentru animalele
de companie; pieptăni pentru animale; tăvi de
necesităţi pentru animale de casă.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun; jucării pentru
animale.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ;
materiale pentru culcuşul animalelor; litieră
pentru cuştile de animale; nisip aromat pentru
animale de companie (litieră); scoarţă de
copac utilizata ca litieră pentru animale; argilă
smectică pentru utilizare ca litieră pentru
animale; hârtie cu nisip pentru animale de
companie (litieră); hârtie sablată pentru
animale de companie (taviţă de necesităţi).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, de pet-hrană animale,
accesorii, cosmetice pentru animale (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, inclusiv prin intermediul de site-uri
web; comerţ electronic.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; transport
cu ambulanţe veterinare; transport de animale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; dresarea de animale;
expoziţii de animale.
43 Restaurante şi cazare temporară; pensiuni
pentru animale.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru animale; îngrijirea
animalelor, creşterea, curăţarea şi perierea
animalelor; toaleta animalelor; asistenţă
veterinară; servicii din agricultură,

(210) M 2016 00761
(151) 04/02/2016
(732) S.C. GLOBAL PET TRADE S.R.L.,
Calea Giuleşti nr. 333, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)
Pentru prietenul tau drag
(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,
pasta de dinţi; preparate pentru îngrijirea
animalelor; deodorante pentru animale de
companie; şampoane pentru animalele de
casă; produse pentru împrospătarea respiraţiei
(pentru animale); produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale; produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele de
companie; cosmetice pentru animale.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
18
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21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; litiere pentru animale; perii pentru
animale de companie; terarii de apartament
(pentru animale); lopăţele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor; dispozitive de
hranire pentru animale pe care animalele le
pot acţiona singure; vase pentru mâncare
pentru animale de casa; cuşti pentru animalele
de companie; pieptăni pentru animale; tăvi de
necesităţi pentru animale de casă.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun; jucării pentru
animale.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ;
materiale pentru culcuşul animalelor; litieră
pentru cuştile de animale; nisip aromat pentru
animale de companie (litieră); scoarţă de
copac utilizata ca litieră pentru animale; argilă
smectică pentru utilizare ca litieră pentru
animale; hârtie cu nisip pentru animale de
companie (litieră); hârtie sablată pentru
animale de companie (taviţă de necesităţi).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, de pet-hrană animale,
accesorii, cosmetice pentru animale (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, inclusiv prin intermediul de site-uri
web; comerţ electronic.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; transport

pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide;
coliere antiparazitare pentru animale; zgărzi
antipurici pentru animale; prafuri antipurici
pentru animale; suplimente alimentare pentru
animale; produse pentru spălarea animalelor;
covoraşe educaţionale pentru animale de
companie (absorbante); scutece absorbante din
celuloză pentru animale de companie; ciment
pentru copitele animalelor.
6 Grajduri (structuri) metalice pentru animale;
cuşti metalice pentru animale; clopoţei pentru
animale.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
maşini de tuns pentru animale (unelte de
mână); foarfece electric de tuns pentru
animale (instrument manual); aparate de tuns
animale (unelte manuale).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
18 Covoraşe pentru animale; paturi şi
cuverturi pentru animale; lese de animale;
îmbrăcăminte pentru animale; articole de
şelarie, bice; hamuri pentru animale; zgărzi
pentru animale.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic; cutii de cuibare pentru
animale; coteţe pentru animale de companie
(din lemn); căsuţe pentru animale de
companie; adăposturi şi paturi pentru animale;
culcuşuri pentru animale de companie; perne
pentru animale de companie; paturi pentru
animale de companie; cutii pentru animalele
de companie; cuşti pentru animale de
companie (din lemn).
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alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebelusi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale.

cu ambulanţe veterinare; transport de animale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; dresarea de animale;
expoziţii de animale.
43 Restaurante şi cazare temporară; pensiuni
pentru animale.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru animale; îngrijirea
animalelor, creşterea, curăţarea şi perierea
animalelor; toaleta animalelor; asistenţă
veterinară; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Supravegherea la domiciliu pentru
animalele de companie; plimbarea animalelor
de companie; servicii de incinerare pentru
animale; salvarea animalelor; servicii juridice;
servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00762
(151) 04/02/2016
(732) S.C. PANIFCOM S.R.L., Bd. Dacia
nr. 35, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00744
(151) 04/02/2016
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,
Str. Turturelelor nr. 11A, Etaj 2,
Sector 3, , BUCURESTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

BENEFICA - sursa de lapte proaspăt
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:011515; 261301;
270502; 270507; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)
RHEUMATOSTOP
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00745
(151) 04/02/2016
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,
Str. Turturelelor nr. 11A, Etaj 2,
Sector 3, , BUCURESTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 00746
(151) 04/02/2016
(732) B A N C A
COMERCIALA
ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
BCR Banca Oficială a Capitalei Naţionale
a Tineretului

(540)
EMETOSTOP

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.
˜˜˜˜˜˜˜

(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.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00764
(151) 04/02/2016
(732) S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L.,
Calea Chişinăului nr. 29, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00763
(151) 04/02/2016
(732) S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L.,
Calea Chişinăului nr. 29, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA

Painea Casei Panifcom - Paine buna
pentru oameni buni!

(540)
Panifcom - Painea Iesenilor

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; administraţie comercială.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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29 Frişcă; 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; făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată
comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt.

(210) M 2016 00747
(151) 04/02/2016
(732) B A N C A
COMERCIALA
ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
BCR Banca Oficială a Capitalei Naţionale
de Tineret

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00748
(151) 04/02/2016
(732) EDUCATION FOR THE LITTLE
ONES S.R.L., Str. Jimbolia nr. 104,
et. 2, ap. 5, sector 1, 012887,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00765
(151) 04/02/2016
(732) ANTARCTICA S.R.L., Str. Bisericii
nr. 81, sat. Barati, jud. Bacău, 607316,
MĂRGINENI ROMANIA
(540)

SMALL ACADEMY
(531) Clasificare Viena:040505; 160313;
270501; 270502; 270508;
DULCINEA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; educaţie şi instruire; educaţie în
domeniul informaticii; servicii de educaţie
tehnologică; cercetare în domeniul educaţiei;
educaţie în domeniul ştiinţei informaticii;

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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sisteme de joc (divertisment, educaţie);
simpozioane pe teme de educaţie; informaţii
în materie de educaţie; organizare de
simpozioane referitoare la educaţie;
organizarea şi conducerea de workshop-uri.

(210) M 2016 00750
(151) 04/02/2016
(732) SÂRBU ELENA, B-dul Mircea Vodă
nr. 40, bl. M11, sc. 3, ap. 68, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, Bdul. Unirii,
bl.9C, ap.4, et.1, Judeţul Buzău
BUZĂU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00749
(151) 04/02/2016
(732) S.C. CARPATHIAN OSTRICH
ALLIANCE S.R.L., Str. Dr. Iacob
Felix nr. 87, et. 4, biroul 4,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

Porcoration GRĂDINIŢĂ PENTRU CEI
CARE GUIŢĂ
(591) Culori revendicate:portocaliu închis

Carpathian Ostrich Alliance

(531) Clasificare Viena:030418; 030424;
270501; 270502; 290101;

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
galben, kaky

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;

(531) Clasificare Viena:030714; 030724;
060102; 270501; 270502; 270511;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; ouă; uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:010506; 260201;
260205; 270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00752
(151) 04/02/2016
(732) K N O R R - N A H R M I T T E L
AKTIENGESELLSCHAFT,
Bahnhofstrasse 19, CH-8240,
Thayngen ELVETIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI
(540)
Knorr. Dă gust vieţii.
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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 şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate făcute
din cereale; pâine, patiserie şi cofetărie;
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) M 2016 00751
(151) 04/02/2016
(732) S.C. EXOTIC WORLD TRAVEL
S.R.L., Str. Iuliu Maniu nr. 4, parter,
ap. 4, judeţul Hunedoara, 330022,
DEVA ROMANIA
(540)

EXOTIC WORLD TRAVEL

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
verde deschis, albastru închis
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(210) M 2016 00753
(151) 04/02/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana
Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA

31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
fructe şi legume proaspete; plante şi flori
naturale; malţ; cereale şi seminţe crude şi
neprocesate.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 00755
(151) 04/02/2016
(732) S.C. ALFAVEGA S.R.L., Str. Bariţiu
nr. 27, judeţul Satu Mare, 440135,
SATU MARE ROMANIA
(740) CIPI RONELA OPREA, Str. G-ral
Magheru nr. 12, bl. M-12, ap. 29, Jud.
Bihor ORADEA

Alevia Esenţa vie a naturii

(540)

(591) Culori revendicate:maro, gri
(531) Clasificare Viena:071501; 080122;
191321; 270501; 290112;

AV ALFAVEGA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
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; dezinfectante.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri
(531) Clasificare Viena:260118; 260410;
270501; 270502; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; truse
didactice pentru fizică, chimie, biologie,
ecologie; kituri pentru biologie, module pentru
chimie, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginii; mobilier special pentru laboratoare;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; discuri compacte, DVD-uri şi alte
25
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medii de înregistrare; mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare; software
pentru computere; echipament pentru
stingerea incendiilor.
20 Mobilier (şcolar, pentru birouri sau
magazine), oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchita, os, fildeş, os de balenă, scoici,sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 00756
(151) 04/02/2016
(732) S.C. PRAGA CLUB S.R.L., Str.
Eroilor nr. 9, et. 2, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)
Deane's

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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